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PROTOKOL O KONTROLE

Čj..

|SVS/2018/142586-M

Protokol č. |POK181120001S71129

|

|

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

20.11.2018

PODiSI |Před|ožení služebního průkazu

|

Popis: |Oznámeníoukončení kontroly

|

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

20.11.2018

Kontrolu provedli (jmena a příjmení kontrolních pracovníků):

MVDr. Nela Kumpoštová
MVDr. Luděk Závada

Číslo služebního průkazu:
Číslo služebního průkazu:

871129
871124

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:

|Vladislav Polak, IČ 12110515, sídlo Závodní 2454/26, 735 06 Karviná

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

|pozemek parc. č. st. 1055

|

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

|

Kód katastrálního území: |781711

|

Souřadnice:

|

I50°22'26,199"N, 17°11'28,391"E

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

Jméno a příjmení:

|_

Datum narozeni:

|_

Vyvěsit: 31.01.2019

|

v Kontrolovaná osoba

Povinná osoba

|
|

Sejmout: 02.04.2019

Úřední deska: Státní veterinární správa
Číslo OP nebo pasu:

|_

|

Předmět provedené kontroly:
místní šetření ve věci podnětu týkajícího se chovu králíků

Kontrolní zjištění:
Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 20.11.2018 od
09:30 hodin do 10:20 hodin.
Bylo provedeno místní šetření ve věci podnětu týkajícího se chovu králíků, zaměřeného na zápach,

deratizaci a nakládání s hnojem, a to na základě svolaného ústního jednání Městským úřadem Jeseník,
které bylo přijato Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj dne

31.10.2018 pod č.j. SVS/2018/130058-M.
Kontrolou na místě bylo zjištěno:
Chovatel Vladislav Polak, fyzická osoba podnikající, IČ 12110515, se sídlem Závodní 2454/26, 735 06
Karviná - Nové Město, v době kontroly choval ve stodole nacháze'ící se na pozemku parc. č. st. 1055 v

k.ú. Vidnava, č.k.ú. 781 711, dle sdělení chovatele, celkem—Fs králíků, z toho _kusů pohlaví
samičí. Dle výpisu z registru ekonomických subjektů ze dne 27.11.2018 chovatel na základě
živnostenského oprávnění vykonává činnost 0149: Chov ostatních zvířat - údaje ke dni 15.11.2018 (viz

Příloha č.1).
Chovatel neoznámil zahájení podnikatelské činnosti krajské veterinární správě a to nejméně 7 dní
předem (porušení § 5 odst. 4 pism. a) zákona č. 166/1992 Sb. ).

Zděná stodola je rozdělena na část s chovnými králíky a část s jatečnými králíky. Způsob chovu klecový.
Králíci jsou krmeni granulemi - zakládáno do korýtek, zdroj vody obecní vodovodní řád. Větrání stodoly
přirozené, pomocí oken otevřenými na ventilaci, a nucené, pomoci ventilátoru v zadní části stodoly
zajišťující přívod vzduchu do objektu. Osvětlení přirozené a umělé. Mikroklimatické podmínky
(hodnoceno smyslově) byly v době kontroly vyhovující, bez výrazného zápachu.
Trus samovolně vypadává oky klece na podlahu do vybetonované vany, kde je zachytáván. Odkliz hnoje
je prováděn vždy po vyskladnění turnusu - 1x za 2 měsíce. Hnůj je zpracováván přímou aplikací na

polích místního zemědělce _Trus není skladován mimo budovu. Kadávery jsou
umisťovány do plastového uzavíratelného kontejneru umístěný uvnitř stodoly, opatřený igelitovým
pytlem. Chovatel předložil doklad

o převzetí kadáverů do kafilerie - poslední doklad doklad č. 111300,

na 90kg VZP kat. 2, vydal _
_
Chovatel byl na základě kontrolního zjištění registrován Krajskou veterinární správou Státní veterinární

správy pro Olomoucký kraj a bylo mu přiděleno číslo CZ 71C02496.
Příloha č. 1: Výpis z registru ekonomických subjektů (1 strana)
Závěr:
Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 odst. 4 pism. a) zákona č. 166/1992 Sb. o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

| počet

Chov hospodářských zvířat

zajícovci, hlodavci

| králík domácí

Počet stran příloh k tomuto protokolu:
Pořízena obrazová dokumentace

Přiloženo pověření přizvané osoby

Vyvěsit: 31.01.2019

Sejmout: 02.04.2019

|-

Úřední deska: Státní veterinární správa
Datum vyhotovení protokolu:

19.12.2018

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 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 misté.

Datum, podpis kontrolované osoby

Datum, podpis povinně osoby

MVDr. Nela Kumpoštová, MVDr. Luděk Závada
Podpis kontrolujícího

Podpis přizvané osoby

Podepsáno elektronicky

Vyvěsit: 31.01.2019

Sejmout: 02.04.2019

