
ProtokolČj.:

Datum kontroly:

Číslo sluŽebniho průkazu'

Číslo sluŽebního prŮkazu:

do 9:15

s62050
s62005

Předmět provedené kontroly - kontrolovaný subjekt

Protokol o kontralním zjištění
srÁruí VETERlNÁnrrí sPRÁVA
Krajská veterinární správa Státní veterlnární správy pro Jihomoravský kraj

cz1 3s62050-1 71 Číslo akce: WEL

7.5.2413 Čas: 8:00

Kontrolu provedlÍ (jména a příjmení kontrolních pracovniků):

MVDr. Jana Miklendová
MVDr' DuŠan Bill

Kontrola byla provedena podle zákona č. 552/í991 Sb., o státní kontrole a podle

X zákona č,.246t1992 Sb.' na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějšÍch předpisů

X zákona č. 16611999 sb., o veterinárnÍ péči a o změně někteých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

! zákona Ó' 15412000 Sb., o Šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
souvisejících zákonů ( zákon

! přímo pouŽitelných předpisů EU
! jinono zákona

Obchodníjméno l příjmení a
Kočky SoS, BezruÓova2765134' 695 0í Hodonín

Místo kontroly {oznaČenÍa adresa provozovny nebo hospodářství):
Jilemnického ulice - areál lntegrované střední Školy

Veterinárn í schvalovacÍ číslo nebo reg istračn í ČÍslo hospodářství
KÓd katastrálního územ í:

Adresa:

Druh kontroly:

! Plánovaná na základě rizikové analýzy

E Plánovaná na základě Víceletého plánu kontrol

E Nařízená

n Mimořádná

D Nástedná

X Neplánovaná (důVody neplánované kontroly)

X podnět

D podezření znákazy

E došetřování

D předchozí administrativnÍ kontrola

Ú schvalování subjektů

D šetření po mimořádné události

E Projekt pokusu

E Veterinární činnost

! Útulry

D Záchranné stanice

označení skupiny kontrolovaných zvířat a kontrolované činností se zvířaty:

E cnov

[] PoráŽky

E Usmrcování

D Přeprava silniční

! Přeprava Železniční

D Přeprava letecká

D Přeprava lodní

E Veřejné vystoupení

D obchod

E Pokusy

Za kontrolovaný subjekt se kontroty zúčastnil {funkce, příjmení a jméno):

Lucie Malečková, členka o.s', Naďa Tomalová, Čienka o.s
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-
Druh, kategorie a počet zvÍřat v době kontroly:

Druh zvířat Kategorie zvířat Počet zvířat
kočky

$

t.

Í f _}a,

Ř

KoNTR0LNi z;lŠrĚrui: (popíše se skuteČný stav věcí, doloŽí nezbytnýnri doklady, které jsou přílohou
výtisku pro KV$; objektivně se uvedou zjiŠtěnÓ nedostatky s označenim ustanovenÍ právnich předpisů,
které byly poruŠeny)

V souladu s $ 12 odst. 2 pÍsm. a) zákona55211991Sb.' v platném znění, bylo oznámeno zahájení kontroly a
předloŽen sluŽební průkaz č. 62050.

Byla provedena kontrola na základě podnětu. V průběhu kontroly byla pořízena fotodokumentace digitálním
fotoaparátem Samsung 5760. Kontrole byli přítomni: MVDr. Marcela Hadámková - KHS Brno, Dita
Šprinclová - Město Hodonín.

Předmětem kontroly je umístění krmných míst pro toulavé kočky v areálu školy. Krmné boudy jsou umístěny
uplotuzulice(naproti prodejnyKrůta),vblÍzkosti brány, cca20 modbudovyjídelnyvstředníŠkole.okolí
bud je udrŽováno v čistotě, misky chráněny před deŠtěm, v miskách je granulované krmivo pro koČky, zbytek
konzervovaných krmiv, voda, krmivo je čerstvé, není na pohled plesnivé anijinak znehodnocené;
polystyrénem vyloŽená spací místa s chráněným vchodem, obnova krmiv podle sděleníčlenů obČanského
sdruŽení denně

V současné době je v místě podle sdělení členek občanského sdruŽení krmeno cca 8 toulavých koček.

Nebylo shledáno poruŠení zákona í66/1999sb. azákona24611992sb. v platných zněnÍch.

Vyjádření orgánu ochrany zdraví bude zasláno KVS SVS.

Příloha k PoKZ: fotografie krmných bud v areálu Školy

Příloha kPo}<z

Strana 2 z 3



KONTROLNírutŠrĚruí: (popíše se skutečný stav věcÍ, doloŽí nezbytnými doklady, které jsou přílohou
výtisku pro KVS, objektivně se uvedou zjištěné nedostatky s označenim ustanoveái právnich předpisů,
které byly porušeny)

Seznámení osoby, oprávněné jednat za kontrolovaného, s protokolem
ve smyslu zákana Č' 55211991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů:

a) oprávněná osoba kontrolovaného subjektu byla seznámena s protokolem. Proti protokolu můŽe
kontrolovaná osoba podat pÍsemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne seznámení
s protokolem.

b) oprávněná osoba kontrolovaného subjektu se odmítla s protokolem seznámit a byla kontrolním
pracovníkem poučena, Že tímto odmítnutÍm ztrácí kontrolovaný právo podat námitky proti protokolu, ve
smyslu zákona č' 55211991 Sb., o státní kontrole, ve zněnÍ pozďějŠích předpisů'
c) oprávněná osoba kontrolovaného subjektu se seznámila s protokolem uvedeného dne, seznámení
odmítla potvrdit podpisem' byla poučena, Že od tohoto dne běŽí kontrolovanému lhůta k podání námitek'

X

!

n

Datum: Ť 0.s.2013

Nad'a Tomalová, členka o's.
jméno, příjmení, podpis

kontroln ího pracovn íka, razÍtko

Seznámení osoby, účastnící se
jed nat za kontrolovaného
ve smyslu zákona č' 55211991 Sb

jméno, příjmení, podpis
osoby účastnÍcí se kontroly oprávněné

jednat za kontrolovaného

kontroly, s protokolem, pokud tato osoba nebyta oprávněna

, o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů:

Datum seznámení:

MVDr. Jana Miklendová
jméno' příjmení, podpis

kontrolního pracovníka, razítko
jméno, příjmení, podpis

osoby Účastnící se kontroly neoprávněné
jednat za kontrolovaného
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