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PROTOKOL O KONTROLE

ČJISVS/2017/061910-M
Protokol č. |POK170421001S71023

|
|

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

21.4.2017

PODÍSí |Před|ožení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

21.4.2017

PODiSI |Oznámení o ukončení kontroly

Kontrolu provedli (jmena a příjmení kontrolních pracovníků):

|MVDr. Dagmar Matoušková

|Číslo služebního průkazu:

871023

Přizvaná osoba (jmeno 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

§ 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,
o 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.,
o 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:
|Agrolapin s.r.o., Seloutky č. p. 17, 79804 Seloutky

IČ:

26283191

Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):
|Agrolapin s.r.o., Vícov, 79803 Plumlov

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

ICZ 71C01406

Kód katastrálního území: |781495

|

Souřadnice:

|

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

Jménoaprrmenr

_

Datum narozeni:

_

Kontrolovaná osoba

»; Povinná osoba

|
|

crsroopnebopasw _:
Vyvěsit: 31.01.2019

Sejmout: 02.04.2019

Úřední deska: Státní veterinární správa
Předmět provedené kontroly:
Kontrola chovu králíků na žádost KVS pro Jihomoravský kraj, roční kontrola welfara v chovu.

Kontrolní zjištění:
Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 21. 4 2017 od 8,30
hod. do 9,30 hod.
Kontrolovaná osoba byla před zahájením výkonu kontroly seznámena se zahájením a předmětem

kontroly a bylo jí předloženo pověření k provedení kontroly služební průkaz, č. 871023.
Chov králíků je v oploceném areálu, v uzamykatelné hale s klecovou technologii chovu králíků. Jedná se
o uzavřený chov, zvířata se doplňují z vlastních zdrojů, nakup je pouze u plem. samce dle potřeby.

Klece jsou rozmístěné v hale ve čtyřech řadách, mezi každou řadou je manipulační ulička. Každá řada
klecí má spodní patro, kde jsou dvě protilehlé klece pro odchov samic s mláďaty do odstavu a nad nimi
je patro sjednou řadou klecí pro výkrm králíků. Klece jsou umístěny asi 0,5 m nad zemí, kde pod

každou řadou je elektrický zhrnovač hnoje na ocelovém laně. Hnůj končí na hnojišti vareálu farmy,
odkud je vyvážen smluvně na pole. Klece v řadách jsou drátěné s pevnějším drátěným dnem. Spodní
klece pro odchov samic s mláďaty mají rozměr : hloubka 65 cm, šířka 40 cm a výška 38 cm. Tyto klece
maji hloubku zvětšenou o 25 cm, kde vcelé šířce jsou umístěné hnízdící boxy (plastové misky), do

kterých jsou kladena mláďata na suché smrkové hobliny, jinak misky slouží i k podávání jádra. Vzadní
části klece je zásobníkové plechové krmítko na granulované krmivo a napáječka. Vrchní patro má jednu
řadu klecí, o rozměru klece: hloubka 43 cm, šířka 33 cm a výška 32 cm. Tyto klece slouží pro mladé
chovné samice a pro výkrmové králiky po 60 dnech stáři, po dvou kusech v kleci. Vzadní části mají
plechové zásobníkové krmítko na granulované krmení a napáječku. Po vyskladnění zvířat jsou klece
vyžíhané plamenem a je provedena dezinfekce přípravkem Virkon a ošetřena proti plísním přípravkem
lmaveron.

Krmení Je odebíráno od firmy —
K na á'ení zvířat se oužívá voda z
eře'ného vodovodu, která je filtrována přes zařízení a
přiváděna do kapkových napáječek.
Zdravo nl pece je zajls ovana
vedena evidence podávaných léčivých přípravků v sešitě obsahující datum aplikace, název a množství
použitého přípravku.
Větrání haly je přirozené a doplněno 3 ks ventilátorů, které jsou ovládané řídící jednotkou. Osvětlení
haly je přirozené i umélé.
Chovatel vede evidenci o prodaných kusech

vsešitě. Odběr brojlerových králíků je na porážku ve

Výšovicích, kde má chovatel schválenou vlastní porážku králíků, registrační číslo CZ 71810029.
KVS Olomouc z evidence dále zjistila, že chovatel prodává —firmě

V chovu je minimální procento úhynu, Likvidace VZP je smluvně domluvená s firmou

kontrolovaný Obchodní dokument pro
přepravu VZP ze dne 3.3.2017, č.dokldu 241008, pro 10 kg a ze dne 24.3.2017, č.d. 242253, pro 20 kg

VZP.
Kontrolovaní králici byl v dobé kontroly v dobré výživové kondici, bez viditelných zranění, nebo stresu.
Srst králíků byla čistá a hladká.

Chov králíků je veden pod reg. číslem „malého hospodářství“ CZ 71C01406 a chovatel není držitelem
oprávnění k chovu a k dodávce pokusných zvířat.
Závěr :
Při kontrole chovu králíků bylo zjištěno porušení § 15a odst. 1) zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, kde chovat, dodávat nebo používat pokusná zvířata smí jen
osoba, které bylo k těmto činnostem uděleno oprávnění.

Kontrolovaná zvířata

Vyvěsit: 31.01.2019

Sejmout: 02.04.2019

Úřední deska: Státní veterinární správa
Zvíře

| počet

Chov ostatních zájmových zvířat

savci

| savci ostatní

Ii

Počet stran příloh k tomuto protokolu: |:|
Pořízena obrazová dokumentace
Datum vyhotovení protokolu:

Přiloženo pověření přizvané osoby

18.5.2017

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 písemné 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 tim doručení protokolu o kontrole na místě.

Datum, podpis kontrolované osoby

Datum, podpis povinně osoby

MVDr. Dagmar Matoušková
Podpis kontrolujícího

Podpis přizvané osoby

»! Podepsáno elektronicky

Vyvěsit: 31.01.2019

Sejmout: 02.04.2019

