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Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

10.8.2018

PODÍSí |Před|ožení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

10.8.2018

PODÍSí |Oznámení o ukončení kontroly

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):

Čislo služebního průkazu:
Čislo 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 přijmení, adresa, čislo OP nebo pasu:

Jc: E
Misto kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):

Lukov

|

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

É

Kód katastrálního území: I688983

I
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Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:
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v Kontrolovaná osoba

Povinná osoba

|

Číslo OP nebo pasu:

|

Předmět provedené kontroly:
Kontrola na podnět.

Kontrolní zjištění:
Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 10.8.2018 od 10:00
hodin do 11:30 hodin.
Byl předložen služební průkaz _
Kontrola byla provedená na základě podnětu, který byl ohlášen e-mailem na Krajskou veterinární správu

Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina dne 6. 8. 2018.
Hlavni sdělení podnětu bylo následující: V útulku jsou chováni psi v kotcích, ve kterých chybí boudy, a
tudíž se psi nemají v teplém počasí kam schovat.

Kontrolou bylo zjištěno: V útulku bilo v době kontroly chováno celkem 29 psů. O zvířata pečuje odborně

způsobilá osoba -

- číslo osvědčení _

Psi jsou chováni v 29 kotcích s celistvou betonovou podlahou. Provedení kotců (zastřešené s bočním
krytím) chrání psy před nepříznivými klimatickými podmínkami. Některé kotce jsou vybavené vystýlkou
vnitřní boudy v podobě koberce apod.
Bylo zjištěno, že ve dvou kotcích se vnitřní boudy nenacházejí, ale vzhledem k tomu, že kotce jsou
zastřešené, zvíře má možnost schovat se do stínu, který vzniká díky tomuto zastřešení. Před
nadcházející zimou budou boudy do kotců doplněny.
Pravidelnou veterinární éči vakcinaci ošetření, odčervení, aplikaci antiparazitárních přípravků atd.)
zajišťuje v útulku MVDr.

Po přijetí je zvíře umístěno do individuálního (karanténního) kotce, kde zůstává min. tři týdny. Poté je v
závislosti na povaze umístěno buď do skupinového, nebo individuálního kotce.
Zvířatům je zajišťováno pravidelné krmení (granulemi) a napájení, stejně tak je v pravidelných
intervalech prováděno čištění a sanitace misek a kotců.
Krmivo je uskladněno v samostatné místnosti, odděleně od pomůcek a dezinfekčních přípravků.
Psi jsou pravidelně pouštěni k volnému proběhnutí do prostoru útulku nebo jsou venčeni mimo areál.

Zvířata byla v dobrém výživném stavu, nebyly na nich patrny známky poranění.
Celý areál je oplocený a zajištěný proti úniku psů.

Chovatel (provozovatel) byl vyzván v souladu s § 4, odst. 1, pism. f) zákona č. 166/1999Sb. o
veterinární péči v platném znění k předložení dokladů o platném očkování psů proti vzteklině. Chovatel
tyto doklady předložil od všech psů.
Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 246/1992, Sb. o ochrané zvířat proti týrání.

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

| počet

Chov ostatních zájmových zvířat

savci

| pes domácí

| 29

Počet stran příloh k tomuto protokolu: |:|
Pořízena obrazová dokumentace

Datum vyhotovení protokolu:

Přiloženo pověření přizvané osoby

22.8.2018

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

