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Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

28.11.2019

PODiSI |Před|ožení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

28.11.2019

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:

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

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

;

Kód katastrálního území: |640417

|

Souramced-

|

É

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

Kontrolovaná osoba

Jm

_

Datum narození:

:I

Číslo OP nebo pasu:

|

»; Povinná osoba

|
|

Předmět provedené kontroly:
Kontrola útulku plánovaná

Kontrolní zjištění:
Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 28.11.2019 od
10:15 hodin do 11:00 hodin. Byl předložen služební průkaz. Pří kontrole byla přítomná paní
vedoucí útulku.
Zřizovatelem útulku je
provozní jednotka
Odborná

způsobilost (odchyt zvíř

: z

| utulku, zoologové ZOO

dobé kontroly je v útulku 15

psů v individuálních kotcích, celkový počet kotců v útulku je 50. V útulku jsou venkovní kotce, v kotcích
je bouda, textilie, nádoba s vodou a miska na krmení, kotce jsou kryté, přední strana je z pletiva, jinak
pevné stěny, udržováno v čistém stavu. K dispozici je také 5 zateplených kotců, v době kontroly
prázdných. Na každém obsazeném kotci tabulka se jménem psa, datem příjmu, odčervení a vakcinace.
Péče o zvířata: dvě ošetřovatelky a v případě potřeby vedoucí útulku. Sklad krmiv, přípravna krmiv a

veterinární místnost jsou v budově mimo kotce. Kotce a zázemí udržovány v čistém stavu. Psí jsou při
příjmu pojmenováni, odečten případný čip čí tetování, nafocení, foto vyvěšeno na stránkách útulku,

vývěsce,_deník.
Ke kontrole předložena dokumentace
- Povinností chovatele (popis činností se psy, ošetřování)
- Sešit evidence psů v útulku - příchod, odchod, pohlaví, původ, vrácení, odčervení - co nejdříve po
přijetí; zaznamenávání i psi, kteří jsou v "hotelu", očkování proti vzteklině do 7 dnů po odčervení,
nejdelší pobyt psa v době kontroly od září 2019
- záznamy o dění v útulku - deník s popisem činností, včetně mytí a desinfekce a venčení (uvedena
jména venčených psů)
- předávací protokoly - umístění zvířete do dočasné péče a vrácení majiteli,
- příjmové protokoly - fyzické osoby, obce, Městská policie okolních obcí, smlouva s obcemi: platí vždy
za umístění konkrétního psa
- souhlas dobrovolníků (venčítelů), venčítele nad 15 let, pro venčítele 15-18 let souhlas rodičů

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

| počet

Útulky pro ostatní zájmová zvířata

savci

I pes domácí

| 15

Počet stran příloh k tomuto protokolu: El
Pořízena obrazová dokumentace

Datum vyhotovení protokolu:

Příloženo 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 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

Datum, podpis povinné osoby

__
Podpis kontrolujícího
Podepsáno elektronicky

Podpis přizvané osoby

