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Zahájení kontroly (první kontrolni úkon):

Datum:

7 11 2018

Popis @dlozem’ služebního prukazu

]

Popis: (Oznameni o ukončení kontroly

]

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

7.11.2018

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníkulz

Čislo služebního prukazu:

_:

Přizvaná osoba (jméno a příjmení, duvod přizváni)

[

7
Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle:

y; § 49 a § 52 zákona č.166/1999 Sb.,
o vetennarni peCi a o změně nekterych souv1$elicich zakonu. ve zneni pOZdČlŠlCh predpisu

' A § 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravnnach a tabakovych vyrobcich a o změně a doplnění nekterych souwselimch zakonu

Y4 § 22 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání. ve znéni pozdějších předpisu

§ 24 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.,
o Šlechtění. plemenitbé a evndenci hosp. zvnřat a o změně SOUVISEle/Ch zakonu (plemenářsky zakon)

Kontrolovaná osoba:
Obchodní jméno, sídlo / Jmeno a příjmení. adresa. čislo OP nebo pasu:

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

Útulek pro kočky
Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo

Kozly

l

_

Kód katastrálního území: [671819

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:
Jmeno a přijmení:

Čislo OP nebo pasu:

v Kontrolovaná osoba

,Povnnná osoba

T

Předmět provedené kontroly:

Welfare kontrola útulku pro zvířata. podle víceletého plánu kontrol

Kontrolní zjištění:

Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 07.112018 v době
od 1305 hodin do 15:55 hodin.
Na začátku kontroly předložila veterinární ins ektorka Krajske veterinární správy Státní veterinární

správy pro Liberecký kraj MVDr. _lužební prUkaz C

a seznámila kontrolovanou

osobu s předmětem kontroly.
Při kontrole byla pořízena fotodokumentace služebním fotoaparátem _elkem 8 snímků.
které jsou přílohou tohoto protokolu.

Při kontrole bylo zjištěno 20 psu a cca 85 koček;

1)

Psi byli umístěni jednak individuálně v kotcich v zadní části utulku. Provozovatelka utulku

vybudovala nově řadu 8 kotcu. které jsou na snímku č. 2 přílohy. Kotce jsou přibližně stejně velké.
montované. z pevného kovového materialnu, většinou s rovnou střechou Rozměry kotcu jsou cca 3x3m.
Kotce mají plnou zadni stěnu a ještě přikryte boční stěny Na podlaze maji pSI skartovaný čistý papír
Kromě nových kotcu je zde i několik starších kotcu.
Další jeden pes byl umístěn sám v kotel. je na snímku č. 7 přílohy. Tento kotec ma plné dvě boční
strany a uvnitř nastlaný skartovaný papir. Kotec je větší než předešlé kotce, dlouhý více jak 4 m.
Další dva psi byli ve výběhu s dřevěným domkem. do kterého mají otevřený vstup Tito psi ve výběhu
jsou na snímku č. 8 přílohy.

Čtyři štěňata a jeden dospělý pes maleho vzrustu byli ve zděné stavbě bez střechy, s otevřeným
přístupem do plechové boudy (domečku). Tito jsou na snímku č. 1 přílohy.
Každý pes nebo skupinka psu měla v době kontroly k dispozici nádobu s vodou. Krmení ve formě
granulí pro psy bylo také u většiny psu zjištěno. Krmení se psUm dává 1x denně. u štěňat vícekrát za
den.

Jako sklad pro suché krmení (pytle psích granuli) a konzervy slouží plechový domek umístěný hned za
vstupem do zadní části utulku. po levé straně, Domek je postavený na paletách a má na podlaze
linoleum.
Venčení psu probíhá většinou postupně pouštěním psu z kotcu v zadní části útulku. na zatravněně
ploše.
Psi zjištění při kontrole byli v dobré kondici a dobrem výživném stavu. bez klinických projevu
probíhajícího onemocnění. Drapy neměli přerostlé

Kromě utulkových psu má provozovatelka utulku i několik psu svých. ktere nenabizi k osvojení. Tito psi
jsou chováni volně v prostorách domu a na dvoře.

2) Kočky jsou umístěné ve dvou venkovních výbězích (menší a větší). dále ve dvou dřevěných
domcích za větším výběhem. přičemž domky maji prulezy do malých venkovních výběhu. Jeden takový
výběh u domku je na snímku č. 3 přílohy. Výběhy jsou vysypané pískem a maji ve výšce odpočívadla. i

uvnitř v domcích jsou pelíšky pro odpočinek a misky s krmením a s vodou. Dále jsou zde kočičí
záchody.

Nově provozovatelka utulku přikoupila tři dřevěné patrové ubikace pro kočky, které jsou na snímku č 6
přílohy. Ubikace jsou postavené na paletách a maji přízemní část se stěnami z drátěného pletiva a patro
s dřevěnými stěnami. v přední části s otvorem vyplněným pletivem. V přízemní části ubikací jsou kočičí
záchody. v patře jsou misky s vodou a granulemi a pelíšek

Z většího výběhu. který je s kočkami na snímku č. 4 přílohy. mají kočky prulez přes skálu do velkého
zastřešeného kotce na dvoře u domu. Tento kotec s kočkami je na snímku č. 5 přílohy. Na betonové
podlaze je zde skartovaný čistý papir. nádoby s granulemi a s vodou. V rUzné výšce jsou zde umístěné

pelíšky pro kočky. Kromě toho jsou i na podlaze,

Dále jsou kočky umístěné ve vnitřním prostoru domu. v prvním patře. Jedna z místnosti je opatřena
prulezem do venkovního kotce na dvoře. Tento prúlez byl v době kontroly uzavřen. V místnostech s
kočkami jsou kočičí prolézačky s pelíškami, kočičí záchody a misky s krmením a vodou. Kočky jsou
rozmístěné podle vzájemně snášenlivosti
V patře domu bylo umístěno i nékolik koček índividua'lně (celkem tři) .Jsou to bud' čekatélky na kastraci.
nebo kočky s individuální péči. Kastrace se provádějí postupně podle řichodu koček do útulku a to u
obou pohlaví Kastrace se provadéjí na veterínární klinice u MVDrů

Na opačné straně dvorku. oproti domu je zděné karantěna. Zde bylo v době kontroly cca 10 koček
Kočky jsou v individuálních boxech. Některé jsou zde i delší dobu kvuli léčeni prujmu. nebo onemocnění
horních dýchacích cest Dle provozního řádu je doba karantény až 21 dní.

Kočky mimo karanténu byly při kontrole v dobré kondici. srst byla u nich lesklé a přiléhava. Výživný stav
koček byl pruměrný až velmi dobrý. Olysalé kočky nebyly zjištěné
Co se týče veterinární péče koček v útulku. tuto zajišt'uje MVDr. _a MVDr.FU nově
příchozích koček provádějí při kastracich i komplexní prohlídku a vyšetření kaž e oc y.
Některé kočky, které byly odchycené jako divoké. nebo polodivoké. bez konkrétního majitele se po
zhojení kastrační rany vypouštějí do púvodního prostředí
Úklid prostor pro zvířata se provádí denně. postupně v prúběhu celého dne. Krmení se denně
přísypava, pitná voda se vyměnUJe. Použitý savy material z kočičích za'chodu. jako i exkrementy zvířat
se kompostuji
Nádoby na krmení a vodu se myji v myčce k tomuto účelu ořízené
Jako dezinfekční přípravek při úklidu slouží přípravek

Odčervení zvířat vakcinace:
Plošná vakcinace koček se v útulku neprovadi. Očkuji se hlavně kočky, které se účastní nějaké výstavy,

nebo jiné akce.
Psi se vakcinuji jak proti vzteklině. tak proti psím nemocem jako psinka. parvoviróza a další. Používají se

rúzné druhy vakcín. Doklady o vakcinaci vztekliny u aktualne chovaných psu byly provozovatelkou
předložené.
Provádí se odčervova'ní psu i koček. přípravky se střídají. K dispozici je aktuálně přípravekDa'le provozovatelka předložila přípravek k léčbě ušního svrabu u koček --ušní kapky.

Přípravek předepsal dr. . některých nově příchozích koček je toto onemocnění veterinářem
zjišťované. V prúběhu kontroly nebyly však klinické příznaky tohoto onemocnění u koček v útulku
pozorovány.

ggníky úhyny zvířatr
Byl předložen poslední obchodni doklad ze dne 22.10.2018 na VZP o hmotnosti 50 kg, ktomu potvrzeni
o převzetí svoznou linkou kafilerie či
Úniky zvířat z útulku nezaznamenany.

Dokumentace vedena ke zvířatum v útulku:

Například: Pes -- příchod do útulku dle protokolu o převzetí zvířete do útulku dne 24.09.2018, jeto
pes asi 2 a pul měsíce starý, hn' '
'
'. kříženec. očipovaný. zatím je v útulku vakcinace
10.10. a 25.10.2018 vakcínou
Další příklad: pes dle protokolu o převzetí zvířete do útulku nalezen u zastávky v Kozlech a to dne
21.06.2018, pes se světlou dlouhou srsti. kříženec, váha 32 kg, dne 21.06.0dblešen. dne 23.06.
odčerven, navakcinovan proti vzteklině 09.07.2018,

Dále předložené i dohody o předání zvířat do péče novému osvojiteli Vždy uvedeno jméno. adresa a
podpis nového osvojitele. včetně telef. kontaktu.

Závěr“
Při kontrole nebylo Zjištěno porušení ustanovení zákona č. 246/1992 Sb.. na ochranu zvířat proti týrání.

v platném znění, ani zákona č. 166/1999 Sb.. veterinarni za'kon. v platném znění.

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

lpočet

Útulky pro ostatní zájmová zvířata
savci

kočka domáci

85

savci

pes domací

20

Počet stran příloh k tomuto protokolu:
v Pořizena obrazová dokumentace

Datum vyhotovení protokolu.

D
Přiloženo pověřeni přizvané osoby

7.12.2018

Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole muže kontrolovaná osoba podat námitky
ve lhůtě 15 dnu ode dne doručení protokolu o kontrole Námitky se podávají písemné kontrolnímu orgánu.
musi z nich být zřejmé. proti jakému kontrolnímu zjisteni směřují. a musí obsahovat odUVodneni
nesouhlasu s timto kontrolním zjištěním.

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

Datum, podpis povinne osoby

Podpis kontrolujiciho
Podepsáno elektronicky

Podpis přizvané osoby

