DOTAZNÍK podle čl. 18 nařízení Rady (ES) č. 1/2005
pro osvědčení o schválení silničních dopravních prostředků
používaných pro dlouhotrvající přepravu (TYP 2)
jiných druhů zvířat, než uvádí čl. 5 odst. 4,
tj. všech druhů KROMĚ domácích koňovitých, domácího skotu, ovcí, koz a prasat
1) Identifikace dopravního prostředku:
Registrační značka vozidla (viz Příloha III, Kapitola IV) .....................................................................
Číslo technického průkazu (dále jen „TP“)

.....................................................................

Tovární zn. - typové označení - kategorie vozidla

.....................................................................

Datum zahájení provozu pro přepravu zvířat

.....................................................................

2) Druh vozidla:
Ano  Ne 
Ano  Ne 
Ano  Ne 
Ano  Ne 
Ano  Ne 

nákladní s ložnou plochou do 3,5 t
nákladní s ložnou plochou nad 3,5 t
přívěs
návěs
samostatný dopravní kontejner

3) Druhy zvířat, které mají být přepravovány (viz Příloha III, Kap. II,III, Kap. IV odst. 2):
drůbež */
Ano  Ne 
psi */
Ano  Ne 
kočky*/
Ano  Ne 
jiné - uveďte jmenovitě:
...................................................................................
...................................................................................
*/ slouží jen jako interní informace v tomto dotazníku; do osvědčení se uvádí v poli Druhy tento text: „jiné než čl.
5 - others excl. Article 5 CR (EC) 1/2005“

4) Užitečná hmotnost vozidla (podle TP): ..............................................................................
5) Velikost ložné plochy v m2 (viz Příloha III, Kapitola IV, výpočet: délka x šířka v m):
4. vrchní podlaží
................................

.................

3. horní střední podlaží

................................

.................

2. spodní střední podlaží

................................

.................

1. dolní podlaží

................................

.................

Celkově

.................

maximální výška prostoru v podlaží v m:
při použití jednoho podlaží

................

při použití dvou podlaží

................

při použití třech podlaží

................

při použití čtyřech podlaží

................

Datum :

Za dopravce zpracoval:

Datum :

Za KVS kontroloval:
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Požadavek
Obecná ustanovení
(Příloha I, Kapitola II,
odstavec 1.1)
ustanovení pro
všechny dopravní
prostředky

Konkrétní požadavky a vysvětlující
informace v poznámkách

Ano Poznámka
/Ne

- vozidlo má platný TP

- podlahy, stěny, vnitřní vybavení a střecha jsou
dostatečně pevné, aby vydržely tlak
při nakládce, vykládce a během přepravy zvířat;
mají celistvý povrch a jsou udržovány v dobrém
konstrukčním a mechanickém stavu
Vozidlo a jeho vybavení je navrženo, konstruováno, udržováno a provozováno tak, aby :
a) se předešlo zranění
- jsou vyloučeny ostré a vyčnívající předměty,
a utrpení a zajistila
nalomené bočnice nebo podlahy, vyčnívající
bezpečnost zvířat;
napáječky a krmítka, kluzké hladké podlahy;
b) zvířata byla chráněna - vnější povrch vozidla je ve světlých barevných
před nepříznivým
odstínech včetně střechy (může znamenat i
počasím, vysokými
prostý/hladký kov); což zajišťuje odraz
teplotami a nepříznivými slunečního záření a tím spolu s izolací omezení
změnami klimatických
ohřívání prostor se zvířaty slunečními paprsky.
podmínek;
- izolace chrání před změnami vnější teploty,
(pozn.není však dána žádná technická hodnota
ohledně izolace.)
- vozidlo je vybaveno zařízením pro regulované
přirozené větrání (větrací otvory se záklopkami);
- vozidlo je vybaveno klimatizací odpovídající
danému druhu
c) bylo čistitelné
- povrchy jsou celistvé, omyvatelné, bez prasklin
a dezinfikované;
a škvír,
- vybavení umožňuje provádění mechanické
očisty a tepelné a chemické dezinfekce;
d) zvířata neměla
možnost z nich uniknout
nebo vypadnout a mohla
snášet stres související
s pohybem vozidla;

- vozidlo má systém nejméně dvou
bezpečnostních uzávěrů vstupů a výstupů
na ložnou plochu pro zvířata a větrací otvory
jsou opatřeny mřížemi;
- vozidlo má odpovídající a funkční tlumící
systém
- vozidlo je vnitřně uspořádané (příp. členěné)
tak, aby zvířata při jízdě mohla zaujmout
přirozenou pozici a byla zabezpečena proti pádu

e) bylo zajištěno, že lze
udržet kvalitu a
množství vzduchu
odpovídající
přepravovanému druhu
zvířat;

- je použita klimatizace odpovídající danému
druhu,
- je použito zařízení pro regulované přirozené
větrání (větrací otvory se záklopkami); jak je
zajištěna v takovém případě cirkulace vzduchu
při stání vozidla?
Opakuje se – bod b) – použít odkaz

f) byl umožněn přístup
ke zvířatům za účelem
jejich kontroly a péče o
ně;
g) podlaha nebyla

- průvodce má umožněn vstup mezi zvířata a
má vybavení (např. žebřík, nebo stupačky
na vozidle), aby mohl při zastavení vozidla
provést kontrolu zvířat,
- podlaha je celistvá, neklouzavá (u kovových
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kluzká;
h) podlaha
minimalizovala
prosakování moči
a výkalů;

i) bylo zajištěno vhodné
osvětlovací zařízení
umožňující kontrolu
a péči o zvířata během
přepravy;

Jedinci volně žijících
zvířat a pro druhy jiné
než domácí koňovití,
domácí skot, ovce, kozy
a prasata musí být
zásilka doplněna
doklady:
a) oznámením
uvádějícím, že se jedná
o zvířata volně žijící,
plachá nebo
nebezpečná;
b) písemnými pokyny o
krmení, napájení a
jakékoli vyžadované
zvláštní péči.

podlah s příčnými výstupky - prolisy);
- nepoužívají-li se kontejnery (dopravní klec, box,
nádrž nebo jiná pevná konstrukce, která se
používá pro přepravu zvířat a která
není dopravním prostředkem), podlaha umožňuje
pokrytí podestýlkou (sláma nebo piliny) nebo
rovnocenným materiálem, který zaručí pohodlí
se zřetelem na druh, počet přepravovaných
zvířat, délku trvání cesty a počasí, tak, aby
během cesty nevypadávaly výkaly a neprotékaly
tekutiny;
- přepravní plocha pro zvířata je osvětlena
trvalým neoslňujícím zdrojem
- vozidlo je vybaveno mobilním zdrojem světla,
- vybavení elektroinstalací, systém kabelů atd. je
umístěn a chráněn tak, aby s ním zvířata
nepřišla do styku; umožňuje provádění tepelné
a chemické dezinfekce
- doplňující oznámení jsou připojena
k doprovodné dokumentaci nebo upevněna
přímo na viditelné místo na přepravní
kontejnery (dopravní klec, box, nádrž nebo jiná
pevná konstrukce, která se používá pro přepravu
zvířat a která není dopravním prostředkem)

Označení vozidla

- na přední a zadní části vozidla je uveden nápis

(Příloha I, Kap. II,
odstavec 2.1)
Vozidla, ve kterých jsou
zvířata přepravována,
musí být jasně a
viditelně opatřena
symbolem označujícím
přítomnost živých zvířat,

TRANSPORT ŽIVÝCH ZVÍŘAT
(pozn. doporučuje se symbol ve formě
piktogramu - viz Příručka osvědčených
postupů.Doporučuje se provedení na sklápěcí
tabulce, která bude v nepřítomnosti zvířat
sklopena. Označení se nevyžaduje, jsou-li
zvířata přepravována v kontejnerech
označených jasně a viditelně symbolem
označujícím přítomnost živých zvířat a znakem
označujícím horní okraj kontejneru/ štítek 10 x
15 cm se dvěma souběžnými šipkami
směřujícími vzhůru/
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Doporučující požadavky pro přepravní kontejnery

(příloha I, Kapitola II, bod 5 - doplňková ustanovení pro kontejnerovou přepravu )

Požadavek dle
NR ES1/2005
Doplňková přeprava

v dopravních klecích,
boxech,nádržích,vacích nebo
jiných konstrukcích, které se
používají pro přepravu zvířat a
které nejsou dopravním
prostředkem (dále jen „přepravní
kontejnery“)

Zvířata mohou být přepravována
pouze za podmínek, že během
celé cesty je možno v
přepravním kontejneru udržet
kvalitu prostředí (vzduchu nebo
vody, teplotu a tlak ve vhodném
rozmezí se zřetelem na druh
zvířat.

Během přepravy a manipulace
musí být přepravní kontejnery
stále udržovány ve vzpřímené
poloze a nesmějí být vystaveny
prudkým nárazům nebo otřesům
– toto se netýká technického
vybavení vozidla ani kontejneru
– navrhuji vypustit;
musí být zabezpečeny tak, aby
nedošlo k přemístění při pohybu
dopravního prostředku.
Přepravní kontejnery o celkové
hmotnosti více než 50 kg musí
být vybaveny dostatečným
počtem náležitě navržených,
umístěných a udržovaných
bezpečnostních bodů
zajišťujících bezpečné upevnění
k dopravnímu prostředku, na
který mají být naloženy.
Přepravní kontejnery musí být
upevněny k dopravnímu
prostředku před zahájením jízdy,
aby se předešlo přemístění při
pohybu dopravního prostředku.

Doporučující požadavky
a vysvětlující informace
v poznámkách

Ano
/Ne

Poznámka

Doporučuje se konstrukci a velikost přepravních
kontejnerů pro jednotlivé druhy přizpůsobit
podmínkám stanoveným Mezinárodním
sdružením leteckých dopravců (IATA)

Doporučuje se přepravní kontejnery doplnit
větracími otvory, a zevními lištami, které
zabraňují jejich těsnému kontaktu a umožňují
proudění vzduch a větrání.
Otvory však musí být uzpůsobeny (mříž, síť) tak,
aby bránily úniku zvířat
Navrhuji doplnit konkrétní technické parametry
pro zabezpečení kvality prostředí (vzduch, voda)
– podle IATA ?

Doporučná šetrná manipulace má zbránit
zbytečnému stresu nebo poranění zvířat,
případně vytékání nebo vypadávání jejich
trusu, moči, podestýlky apod.– navrhuji
vypustit –netýká se to technického
vybavení
Kontejnery jsou vhodným způsobem
zabezpečeny proti přemístění (např. upoutáním
k vozidlu, pomocí přepážek).
(prosím upravit podle skutečnosti –
nevím,jaké způsoby jsou možné)
- Upoutání kontejnerů o uvedené hmotnost
odpovídá požadavkům NR 1/2005.

4

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE:
Tento dotazník má umožnit žadateli, aby sám provedl kontrolu vozidla před jeho
schvalováním a zkontroloval, zda konstrukce a vybavení odpovídá parametrům
uvedeným
ve
sloupci
„Doporučující
požadavky a vysvětlující
informace
v poznámkách“. Vyplněný dotazník pak může být předložen Krajské veterinární správě
se žádostí o schválení vozidla. Předpokládá se, že vozidlo a dokument takto připravený
usnadní postup při kontrole a vydání příslušných dokumentů.
Požadavky na vybavení vozidel ve vztahu k pohodě zvířat, zaznamenávání
teplotních údajů a konečný výklad ohledně navigačních systémů mají být dopracovány
Evropskou komisí a mohou být v budoucnosti předmětem úprav .
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