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Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

12.11.2018

PODiSI |Zaslání oznámení o zahájení kontroly

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

12.11.2018

PODiSI |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 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,
0 potravinách a tabákových výrobcích a 0 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 0 změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Kontrolovaná osoba:
Obchodní jméno, sídlo / Jméno a přijmení, adresa, čislo OP nebo pasu:

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

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

_

Kód katastrálního území: I688983
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Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

v Kontrolovaná osoba

Jméno a příjmení:

É

Datum

ÉI

Číslo OP nebo pasu:

|

|

Povinná osoba

Předmět provedené kontroly:
Kontrola na podnět.

Kontrolní zjištění:
Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 12.11.2018 od
09:30 hodin do 10:30 hodin.
Byl předložen služební půrkazKontrola byla provedena na základě zprávy, která byla zaslána e-mailem na Krajskou veterinární správu

Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, dne 7. 11. 2018.

Hlavní sdělení zprávy bylo následující: oznamovatelka žádá kontrolu útulku z důvodu podezření

zanedbání péče o chované psy. Jedná se konkrétně o fenku -<terou provozovatel útulku
záměrně nevydává k adopci. Dle doložených informací je o fenku zájem, ale provozovatel ji nechce
domácí péče v bytě. Důvodem dle oznamovatelky je špatný zdravotní stav zmiňované fenky
Moa zanedbání péče jejím provozovatelem.

kontrolou bylo zjištěno: 'edná se o fenku Fkřížence, stáří asi 12 let. Fenka byla 4. 6. 2018
operována u MVDerde jl y a provedena kastrace současně s odstraněním nádoru
mléčné žlázy, byl o e ran vzore m ečné žlázy k histologickému vyšetření (pozitivní nález

adenokarcinomu mléčné žlázy středního stupně malignity). Z těchto zpráv je zřejmé, že fenka není v
dobrém zdravotnim stavu.

Na základě darovací smlou
b Io z'ištěno, že fenka Fbyla dne 2. 11. 2018 umístěna do adopce
k paniﬂale bohužel e em jejího pobytu došlo k nepříjemné situaci

(fena zar ous| a s eplce a ocoura,

er| yli součástí jejího nového obydlí). Z tohoto je zřejmé, že její

soužití s jiným menším zvířetem je nemožné. Vzhledem k této skutečnosti byla fenka vrácena do útulku
a to dne 10. 11. 2018. V době kontroly byla v útulku, vykazovala veselou náladu, vrámci svého
z ravo ního stavu i dobrý výživný stav.

Psi v útulku jsou chováni v kotcích s celistvou betonovou podlahou. Provedení kotců (zastřešené s

bočním krytím) chrání psy před nepříznivými klimatickými podmínkami. Všechny kotce jsou vybavené
vystýlkou vnitřní boudy v podobě koberce apod.

Ve všech kotcích byly i boudy, které psy chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami.
Pravidelnou veterinární éči vakcinaci ošetření, odčervení, aplikaci antiparazitárních přípravků atd.)
zajišťuje v útulku MVDr.
Zvířatům je zajišťováno pravidelné krmení (granulemi) a napájení, stejně tak je v pravidelných
intervalech prováděno čištění a sanitace misek a kotců.
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.
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

| 25

Počet stran příloh k tomuto protokolu:
Pořízena obrazová dokumentace
Datum vyhotovení protokolu:

Přiloženo pověření přizvané osoby

15.11.2018

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 písemné kontrolnímu orgánu,
musí z nich být zřejmě, 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 misté.

Datum, podpis kontrolované osoby

Datum, podpis povinně osoby

__
Podpis kontrolujícího
»! Podepsáno elektronicky

Podpis přizvané osoby

