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PROTOKOL O KONTROLE

m:-

m

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

3.12.2019

Popis: [Předložení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

3.12.2019

Popis: |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 (kontrolní řád) a podle:
§ 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů. ve znění pozdějších předpisů

D § 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

§ 22 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

El § 24 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.,
o Šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp, zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Kontrolovaná osoba:
Obchodníjméno, sídlo / Jméno a příjmení, adresa, číslo OP nebo pasu:

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

Krom “ říž
Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

_

Kód katastrálního území: [674834

I

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil: ElKontro lovaná osoba
Jméno a příjmení:

Í

.Povinná osoba

_

císlo op nebo pasu: É
“I /'4

Předmět provedené kontroly:
Kontrola útulku pro psy.

Kontrolní zjištění:
Kontrola zahájena předložením služebního průkazu či a ústním oznámením o zahájení kontroly.
Kontrola na místě výkonu státního veterinárního dozoru b la rováděna dne 3. 12. 2019 od 9,30 hodin
do 11,00 hod. veterinární inspektorkou MVDr. *z oddělení péče o pohodu zvířat
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro 2 Ins y raj dále jen KVSZ).
Dne 27.12 2017 byl vydán Doklad o registraci útulku pro zvířata č.j.
e sídlem
kapacita 50 psů.
Dne 28.1 2014 bylo vydáno ROZHODNUT
vikonu veterinární asanační činnosti pro

' '

o

dání povolení k
se sídlem

Pan _vedoucí útulku předložil osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých,
zdivočelých a synantropních zvířat a provozování útulku pro zvířata v nouzi - číslo katalogu
ze dne 14. 9. 2000, vydáno VFU Brno, další zaměstnanci osvědčení o odborne
způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích
pro zvířata a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, ze dne 13. 9. 2012,

vydáno VFU Brno, číslo katalogu _ a _ osvědčení o odborné
způsobilosti pro odchyt toulavých a zac azení s nimi, vče ne pece 0 ne v u u ClCh pro zvířata a pro sběr
a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, ze dne 8. 11. 2012, číslo katalogu
vydáno VFU Brno.
Odbornou veterinární péči zajišt'uje MVDr. Hsoukromý veterinární lékař (dále "SVL"). SVL
navštěvuje útulek dle potřeby, minimálně 1x y ne pos e ní návštěva - 29.11.2019)
Denní kontrola zvířat zabezpečena - dle provozního řádu ze dne 1. 1. 2017 je kontrola zvířat prováděna
denně a to včetně víkendů a svátků — ranní a odpoledni směna —- provozní doba od 6,30 hodin do 18,00
hodin. Klinický stav zvířat - v době kontroly zvířata v dobrém výživném stavu, bez klinických příznaků
onemocnění.
Léčení psi :

- es 'ménem

tetování — _ dat. dat. nar.. 2005 - dg. onemocnění srdce - léky - _ denně

2x denně - rá
'er.
- es 'ménem
- tetovéni —-dat. nar. 2006 - dg. zánět očí - oční mast -- 3x denně
- pes jménem _ do útulku - 8.11.2019 - dat nar. 2013 - dg. fractura PPK - dlaha.
Izolace - celkem 8 individuálních izolačních kotců (karanténních) o ploše 6,48m2 - 2x; 7,20m2 - 1x;10,08
-11,88m2 - 5x.
Vedeni záznamů:
1.

2.
3.

4.

předloženy doklady - očkovací průkazy o prováděné vakcinaci psů proti inf. nemocem
polyvalentními vakcínami, jejichž součástí je vždy vzteklina. Každý ies vlastní doklad o
rovedené vakcinaci a o provedeném odčervení (na dokladu uvedeno čislo čipu - nálepka).
před ožen provozni řád - aktualizace dnešního dne
záznamy o preventivních a terapeutických zákrocích u zvířat - vedeno v písemně a elektronické
formě
'

kniha evidence o příimu a výdeii psů. která je vedena i v elektronické podobě s fotkami
jednotlivých psů.

i
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Psi chováni v kotcich - počet kotců 22 (ztoho 4 hotelové) + 8 karanténních - nákres součástí provozního
řádu. 19 kotců je součástí zděné budovy, jsou zastřešené s výběhem, který není zastřešený, přední
strana z pletiva, podlahy v kotcich spádované z litého asfaltu, 3 kotce - 1 kotec - 2 strany - kari sít' a 2
trany — ze dřeva, 2 kotce - přední strana kari síť a 3 stran ze dřeva střecha - vlnit' lech. Psi venčení
na vodítku s náhubkem dobrovolníky, většinou studentym
Ve zděné budově - každém kotci miska s vodou a dřevěnou podlazkou
o pocm u.
aran ennich
kotcich a 3 kotcich - ještě zděné boudy.
Zabezpečení zvířat proti úniku z útulku a zabránění přístupu jiných druhů zvířat - oplocení areálu
pletivem vysokým 2m 5 rostlinným krytím podél plotu. Umístění útulku - na okraji města.
K dispozici místnost k mytí, česání a stříhání psů.

Osvětlení: kombinace přirozeného a umělého osvětlení (zářivky a žárovky). V zimním období ve zděné
budově možnost přitápění.
Odpady a asanace: úklid do septiku odvoz dle objednávk - rovádí ravidelně firma - _

”new > , firma * oslední odvoz - 21.11.2019 pre ozena zavazna o je navkačWOdvoz u ynu yc zv1ra Umístění kadáverů - kafilerní box při vstupu do objektu (uzamykatelný, sna no CIS I eny - pose ni
odvoz kadaveru - 10.9.2019 - utraceni - důvod uveden v evidenci — slepota, pes hluchý, starý, kachexíe.

Desinfekce: denně ráno mytí kotců, 1x týdně desinfekce přípravkem "_systémem VAP/dle
pocaSL
Krmivo: výhradně granule a konzervy, krmení 1x denně ráno (dle potřeby jednotlivých psů), štěňata 3x
denně. Vyhrazen prostor pro skladování krmiva.
Voda - z vodovodního řádu.
Plemenitba: neprováděna
Označení zvířat - čipování, někteří psi tetováním (K + 4 místní číslo ).
Za rok 2019 — do dnešního dne přijato 117 psů (včetně hotelových psů a psů vrácených majiteli),
vydáno do dnešního dne 53 psů do adopce. Utraceno - 4 psi, 1 úhyn, hotelových psů - 47.

Při odchytu psa m vydán doklad _o odchytu psa - místo odchytu,
datum, čas, rasa,

arva, c ovaní psa, o c

t

rovedl.

od is, razítko

Předložený příkazní smlouvy

o zajištění péče o opuštěná zvířata mezi “a smluvni stranou (obce,
města).
Při vydávání psa do adopce sepsán PROTOKOL o předání a převzetí psa do péče (adopce) s údaji o
předávajícím a přejímacim.
Závěr: Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 246 / 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve

znění pozdějších předpisů.

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

|počet

Útulky pro ostatní zájmová zvířata

savci

| pes domácí

| 31

Počet stran příloh k tomuto protokolu: |:]
EIPoﬁ'zena obrazová dokumentace
Datum vyhotovení protokolu:

DPřiloženo pověřeni přizvané osoby

3.12.2019

Poučenů

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,
musi z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musi obsahovat odůvodnění
nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

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

Datum, podpis povinně osoby

Podpis kontrolujicího

Podpis přizvané osoby

[ ]Podepsáno elektronicky

