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PROTOKOL O KONTROLE

Čj„
Protokol č.
Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

17.4.2019

PODÍSí |Před|ožení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

16.5.2019

PODiSI |Oznámení o ukončení kontroly

Kontrolu provedli (jmena a příjmení kontrolních pracovníků):

Číslo služebního průkazu:
Číslo služebního průkazu:

E

Přizvaná osoba (jmeno 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:

Ic: _:
Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):
Kadaň

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

_

Kód katastrálního území: |661686

|

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

Datum narození:

|

v Kontrolovaná osoba

|

Povinná osoba

Číslo OP nebo pasu:

ÉI

Předmět provedené kontroly:
kontrola welfare v útulku pro toulavá a opuštěná zvířata

Kontrolní zjištění:
Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 17.4.2019 od 12:30
hodin do 13:30 hodin.
Provedena pravidelná kontrola welfare v útulku pro kočky, dle metodiky VLPK.
Kontrola byla oznámena dne 10. 4. 2019, z důvodu zajištění přítomnosti oprávněné osoby a umožnění
vstupu do objektu.
Kontrol se zúčastnila ředsedkyně spolku, paní-a ošetřující privátní veterinární lékařka
MVDr.—
Na místě bylo zjištěno:
Útulek byl registrován KVSU dne 8.12.2017, bylo mu přiděleno registrační číslo _

Prostory útulku slouží dle sdělení pro opuštěné, toulavé a týrané kočky.
Spolek dle sdělení jednatelky pečuje i o opuštěné a nalezené kočky, které do útulku přinese
veřejnost,resp. třetí osoby.
Byl předložen provozní řád útulku.
Dále bylo předloženo Osvědčení o odborné zpﬂW odchyt toulavých a opuštěných zvířat a péči
o zvířata v útulcích (pro osobu
č.'.
, a dále byla předložena smlouva mezi p.

m

- dohoda o spolupráci při odchytu venkovních,

nemocnyc , opus ených a týraných zvířat- koček a jejich následné péče o né.
Předsedkyně spolku také předložila následující doklady : evidence koček, evidence léčby a podávání
preventivních veterinárních přípravků a evidence úniků koček, dokladů o převzetí kadáverů asanačním
podnikem.
Samotný útulekje tvořeno pěti místnostmi o celkové ploše cca 60 m2 . Jedna mistnost (4 x 6 m) slouží
jako "karanténa", dalšími jsou 3 tzv."denní místnosti" a dále je zde tzv. "Baby room" určená pro kočky s
koťaty.
Součástí zařízení útulku je i koupelna s pračkou.
Kočky měly k dispozici "kočičí záchody" s kočkolitem, pelíšky na spaní a škrabadla. Zvířata měla volný
přístup k vodě a krmivu, byly předvedeny zásoby krmiva.
Karanténní místnost má samostatný vstup z chodby před prostorami útulku. Před karanténou bylo
připraveno větší množství jednorázového oblečení a návleků na boty.

V karanténní místnosti jsou kočky umístěny v klecich cca 1,5 x 0,8 x 0,7 m. K dispozici mají místo k
ležení, misky na vodu a kmení, kočičí záchody, škrabadla a hračky.
V hlavních místnostech útulku se v době kontroly nenacházely kočky s klinickými projevy onemocnění.
Prostory pro chov koček byly čisté, bez neodklizených výkalů a s minimálním zápachem.
Kočičí záchody byly také čisté, s novým obsahem kočkolitu.
Zvířata měla k dispozici velké množství budek na spaní.
Dle předsedkyně spolku jsou kočky jsou po příjmu prohlédnuty, ošetřeny proti vnějším i vnitřním
parazitům, a pokud nevykazují příznaky onemocnění jsou kastrovány, dále pak očkovány polyvalentní

vakcinou. Nemocné kočky jsou léčený, dle klinických příznaků onemocnění. Koťata podstupují
podobnou proceduru- tj. vyšetření,ošetření proti parazitům,ve věku kolem 8 -9 týdnů vakcinaci a
přeočkování.
Jako katilerní box slouží mrazící box a plastová popelnice.
Na místě byla přístrojem _ořízena fotodokumentace v rozsahu 7 fotografii:
Foto č. 1 - 3: hlavní místnosti útulku
Foto č. 4: zásoby krmiva
Foto č. 5 - 7: karanténní místnost
Dne 16.5.2019 podal—žádost o povolení veterinární asanační činnosti.

Kontrola byla ukončena oznámením o ukončení kontroly.
Při kontrole nebylo zjištěno porušení porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

ani zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon).

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

| počet

Útulky pro ostatní zájmová zvířata

savci

| kočka domácí

| 77

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

Datum vyhotovení protokolu:

Přiloženo pověření přizvané osoby

17.5.2019

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

