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V Karlových Varech dne 06.02.2019

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K žádosti o doplnění informací ve věci „Bruníkův kočičí spolek Bezblešek“ k jednotlivým dotazům
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj (dále jen ,,WSK“) uvádí:

1)
a) Jakým způsobem F prokázala při kontrolách KVS dne 27. 8. 2018 a 10. 9. 2018 svou

odbornou způsobilos

vy onu této činnosti? Předložila živnostenské oprávnění a doklad o

absolvování kurzu pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi,

včetně péče o ně v útulcích pro zvířata?
Doklad o odborné 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,

by. předložen na W
7.
ar ovy ary.

spolku Bruníkův kOCICI spoe
ez ese , 2.3.. se SI em apa ní 4
Doklad byl vydán VFU Brno dne _

b) Proč v těchto vyjádřeních nebyla uvedena skutečnost, kterou uvedla

rozhovoru pro! že útulek není schválen a nemá registraci, a tudíž by

v

u o

činnost neměla vy onávat?
zažádala o registraci útulku pro kočky dne 10. 10. 2018 a od 24.10.2018 je
útulek registrován na zapsaný spolek, IC 07423161.
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c) Na základě jakého zákona nebo vyhlášky došlo ke schválení a registraci kočičího útulku v
budově, která nebyla a není zkolaudovaná pro tyto účely, byla bez elektrické energie, bez vody
a topení a po celou dobu je v rekonstrukci?
Doklad o registraci útulku pro zvířata byl vydán podle ustanovení § 49 odst. 1 pism. h) bod 7. zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Dle § 3 odst. 1 pism. ff) veterinárního zákona se registrací rozumí zápis do

seznamu.

d) Jakou smlouvu předložila _ako doklad otom, že je oprávněna využívat prostory
k chovu koček?

Nájemní vztah má spolek vyřešen s _vlástníkem objektu.
e) Dále bylo uvedeno, že chov je v 7 místnostech. Byly do těchto sedmi místností započítány jen
prostory v II. nadzemním podlaží nebo se v době kontroly kočky nacházely i ve III. nadzemním
podlaží?
Kontroly byly provedeny v místech, kde se kočky nacházely, do 7 místností bylo zahrnuto l. a ||

nadzemní podlaží objektu.
f) Splňuje místnost s vyhnilými prkny obr. 1 a místnost se starým špinavým kobercem podmínky
pro chov koček?

V místnostech, kde se kočky nacházely a kde byly provedeny kontroly, byly podlahy pokryty linoleem,
pouze vjedné místnosti byl koberec, který byl po první kontrole odstraněn.

g) Bylo v době kontroly v útulku dostatek napájecí vody pro 28 koček?
V době kontrol byla vždy k dispozici pitná voda.

h) Byla v době kontroly v útulku desinfekce, evidence koček a provozni řád?
Drobné nedostatky, které byly v době kontrol zjištěny, byly bezodkladně odstraněny a v současné době
plní provozovatel útulku své zákonné povinnosti (evidence, dezinfekce, léčba atd.)

i) V které místnosti byla dezinfikovatelná a čistitelná samostatná karanténa?
Karanténaje v I. nadzemnim podlaží, místnost č. 3.
j) Jsou v oknech sítě?

Na fotografiích z kontrol, jsou sítě vidět.
k) Je vytápění 6 přímotopy dostačující na dvoupatrový dům s netěsnými okny, kdyžjsou v útulku
umístěna zvířata se zdravotními problémy a malá koťata? Je typ přímotopů (viz obr. 3), které se
v útulku používají bezpečný při chovu koček?
V době kontrol teplota dosahovala teploty obvyklé v obytných místnostech, vyhovující situace pro chov.

l) V kterých samostatných místnostech je umístěno krmivo a grit?
Na skladování krmiva je vyhrazená samostatná skříň v místnosti, kde se kočky nenacházejí.
Dále je k dispozici celé |||. nadzemní podlaží objektu pro uskladnění pomůcek, krmiva a dalších věcí
potřebných pro chov koček, které je k tomuto účelu využíváno.
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m) Byl v době kontroly v ůtulku dostatečný počet boxů pro oddělení zvířat?
V útulku jsou přepravní boxy k dispozici.
n) Máte k dispozici pitevní zprávy uhynulých zvířat? Vyžádali jste si veterinární zprávy, které

jsme Vám zajistili? V jakém stavu se zvířata dostala do veterinární péče? A v jakém stavu
uhynula?
KVSK má k dispozici protokoly z SVU Praha a lékařské zprávy o poskytnuté léčbé od 27.08.2018.

2) Porodila Bazi v útulku 4 koťata?
Ne, kočkajménem Bazi koťata neměla, byl to vrh kočkyjménem Gorda.

3) Nedošlo k porušení veterinárního zákona, když _ mrtvá, údajně infekční, zvířata
kamsi zakopávala? Byly splněny všechny požadavky Vyhlášky MZ č. 82/2014 Sb. o kadáverech
zvířat v zájmovém chovu, kde je přesně stanoveno jakým způsobem se uhynulé zvíře smí

zakopat? Jakým způsobem doložila _Iikvidaci uhynulých zvířat a v jakém počtu?
V daném případě je důkazní nouze vtom, že by docházelo k zakopávání kadáverů koček. V případě,
že by toto protiprávní jednání bylo prokázáno, bylo by vedeno přestupkové řízení.
4) Jakým způsobem byla řešena likvidace odpadu a zejména trusu z útulku, když útulek dlouhou

dobu neměl ani vlastní popelnici?
Svozem komunálního odpadu, smlouva o vývozu odpadní nádoby.

5) Splňuje místnost na obr. 1 všechny požadavky na zázemí útulku, kde se připravuje krmivo a
léky pro zvířata? Tato místnost dodnes neprošla rekonstrukcí.
Prostory útulku jsou v současné době uspořádány tak, aby zde byly dodrženy požadavky veterinárního
zákona i zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
6) Jakým způsobem je zajištěna čistota v útulku v době rekonstrukce, když se stavební sut' každý
den roznáší do všech místností vč. té s kobercem?

Iv dobé rekonstrukce útulku nebyla v místnostech pro chov koček zjištěna zvýšená prašnost, ani hrozící
nebezpečí. V současné době, resp. od data registrace útulek splňuje potřebné požadavky.

S pozdravem

ředitelka
podepsáno elektronicky
v zastoupení
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