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PROTOKOL O KONTROLE

c

_:

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

27.11.2019

PODiSI |Před|ožení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

27.11.2019

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:

|—

|c= |:|
Misto kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):

Sedliště
Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

_

Kód katastrálního území: |746983

|

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

v Kontrolovaná osoba

Jm

_

Datum narození;

_:|

Číslo OP nebo pasu:

|

|

Povinná osoba

Předmět provedené kontroly:
Kontrola útulku pro psy.

Kontrolní zjištění:

Byl předložen služební průkaz _Kontrola na místě státního veterinárního
dozoru byla prováděna dne 27. 11. 2019 v době od 9:30 do 11:00 hodin.

Kontrolní zjištění:
V době kontroly bylo v útulku umístěno celkem 34 psů. Psi jsou chováni ve venkovních individuálních
zastřešených kotcích. V každém kotci je k dispozici zateplená bouda. Nemocná nebo operovaná zvířata,
případně feny se štěňaty jsou umisťovány do kotců ve vytápěné budově - 2 velké a 2 malé kotce. V
době kontroly byly tyto kotce bez zvířat. Ke karanténě nově příchozích psů jsou vyčleněny dva kotce v
oddělené části útulku, v době kontroly byly opět bez zvířat.

Podlaha v kotcích je pevná, tvořená dlaždicemi, které k sobě těsně přiléhají. Kotce jsou tvořeny
kombinací plechu, plastu a kovových sítí, zastřešení je z vlnitého plechu. Před kotci je odvodňovací
kanálek.
Voda byla k dispozici v miskách. Krmivo (granule, konzervy) je předkládáno rovněž do misek.
V době kontroly byly kotce čisté. Dezinfekce a čištění kotců je prováděno v souladu s provozním a
sanitačním řádem: 1x denně — vždy ráno - probíhá celkový úklid kotců a jejich kontrola, odpoledne jsou
odstraňovány pouze případné exkrementy.
Nově přijaté zvíře je drženo v karanténě a je k němu vypsán doklad „Protokol o nalezeni toulavého nebo
opuštěného psa, jeho odchytu a ustájení v útulku“. V průběhu karantény, tj. 1. a 5. den, je každý pes
vyšetřen veterinárním lékařem a poté je pes proti vzteklině naočkován.
Zdravotní a výživný stav psů byl v době kontroly dobrý, bez zjevných známek onemocnění nebo

poraneni.

Granulované a konzervované krmivo je uskladněno v budově. Zdrojem napájecí vody je vodovodní řád.

Příiadní uhinulí či utrácení psi jsou ponecháni u ošetřujícího veterinárního lékaře—
terý zajišťuje jejich předání způsobilé osobě.

Předložené dokumenty:
.
.

Provozní a sanitační řád
Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi,
včetně péče o né v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v

zájmovém chovu č._na jméno _ydané v Brné
dne 30. 11.2006
.

Doklad o povoleni k výkonu některých asanačních činností — odchyt toulavých a opuštěných

zvířat a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu
.

Protokoly o nalezeni toulavých a opuštěných psů a jejich přijetí do útulku, v nichž jsou uvedeny
údaje — den a místo odchytu, plemeno, pohlaví, popis viditelných znaků, výsledek veterinární
prohlídky, očkování, diagnóza nebo důvod utrácení

.

Smlouva o náhradní péči

.

Platební výměry — doklad o veterinární péči

Přílohou č. 1 tohoto protokolu o kontrole je Seznam otázek týkajících se provozu a fungování útulku pro
toulavá a opuštěná zvířata.

V průběhu kontroly byla pořízena i fotodokumentace.
V průběhu kontroly nebylo zjištěno porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v
platném znění, ani zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), v platném znéni.

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

Útulky pro ostatní zájmová zvířata

počet

| savci

| pes domácí

| 34

Počet stran příloh k tomuto protokolu: El
v Pořízena obrazová dokumentace

Datum vyhotovení protokolu:

Přiloženo pověření přizvané osoby

29.11.2019

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 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

Podpis kontrolujícího
»! Podepsáno elektronicky

Datum, podpis povinně osoby

Podpis přizvané osoby

