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_:

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

11.12.2018

PODÍSí |Před|ožení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

11.12.2018

PODÍSí |Oznámení o ukončení kontroly

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):

Číslo služebního průkazu:

_:|

Přizvaná osoba (jméno a příjmení, důvod přizvání):

Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni rad) a podle:
»;

§ 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb.,
0 veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,
0 potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

v

§ 22 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

§ 24 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.,
0 šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Kontrolovaná osoba:
Obchodní jméno, sídlo / Jméno a příjmení, adresa, číslo OP nebo pasu:

4c: _:
Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):
Blansko 1

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

_

Kód katastrálního území: |605018

|

Souřadnice:

É

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

v Kontrolovaná osoba

Datumnaozem:
_:
císlo op nebo pasu. ÉI

Povinná osoba

Předmět provedené kontroly:
Kontrola obecního útulku pro psy.

Kontrolní zjištění:
Po předložení služebního průkazu úředního veterinárního lékaře č.

zahájeno místní šetření v obecním útulku
provozu _Při místním šetření

bylo

za pr| omnos | ve oucí
y o Zjisteno:

V obecním útulku je využíváno 9 kotců venkovních z toho jeden kotec karanténní. Dále jsou zřízeny tři
vyhřívané kotce. Celkem má psí útulek k dispozici 12 kotců. V každém jsou instalovány dřevěné boudy.
Tyto boudy jsou konstruovány se zateplenými mezistěnami (izolační vata). Každá bouda je vnitřním
uspořádáním rozdělena do menšího a většího prostoru pro pobyt psa.
Všichni psi umístění v útulku jsou pravidelně venčeni.
Krmení v útulku je zajištěno ve formě originálně balených granulí a konzerv pro psy. Krmivo je

uskladněno v samostatné místnosti. Zásoby krmiva jsou dostatečné. Uskladnění krmiv vyhovující.
Voda k napájení zvířat je odebírána z obecního vodovodu a nabízena psům do misek v dostatečném
množství.
Při kontrole byly předloženy očkovací průkazy pěti umístěných psů v útulku. Všichni

si 'sou či ování

řádně vakcinováni a odčervení. Odchyt zvířat a jejich převoz do útulku zajišťuje“
Předložen seznam zvířat přijatých do útulku a seznam vydaných zvířat a jejich nových chovatelů. Dále
předložen provozní řád obecního útulku a doklady o odborné způsobilosti.

Veterinární činnost je v útulku zajištěna smluvně (smlouva s m - provádí veškerá
vyšetření, vakcinace, léčbu zvířat. Při každém příjmu je prove ena
on roa zdravotního stavu
veterinárním lékařem a karanténa.
O zvířata se stará odpovědná osoba a to _předložen doklad o odborné způsobilosti.
Doporučujeme u karanténního kotce provést nový výplet mříží z důvodu jeho poškození, dále u tohoto
kotce doporučujeme vyměnit psí boudu a také opravit poškozené stěny.
Na základě všech skutečností nebylo zjištěno porušení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) a zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
v platném znéni.

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

| počet

Útulky pro ostatní zájmová zvířata

savci

| pes domácí

|5

Počet stran příloh k tomuto protokolu: El
Pořízena obrazová dokumentace

Datum vyhotovení protokolu:

Přiloženo pověření přizvané osoby

12.12.2018

Poučení:
Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky

ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně kontrolnímu orgánu,
musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění

nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Podpisem kontrolovaná osoba stvrzuje převzetí a tím doručení protokolu o kontrole na místě.

Datum, podpis kontrolované osoby

Podpis kontrolujícího
»! Podepsáno elektronicky

Datum, podpis povinné osoby

Podpis přizvané osoby

