Úřední deska: Státní veterinární správa
Krajská veterlnárni správa
Států!

,

Státní veterínární správy

vetermárm

pro Karlovarský kraj

správa

Kpt. Jaroše 313/4, 360 06 Karlovy Vary
Telefon: +420353434052. Fax: +420353434058. Datová schránka: 98w8b9n
Elektronická podatelna: epodatelna.kvsk©svscr.cz

Protokol č.: [20190205

|

PROTOKOL o KONTROLE

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):
Datum: 5.2.2019

Popis: [Předložení služebního průkazu

|

Popis: |Oznámení o ukončení kontroly

|

Poslední kontrolní úkon:

Datum: 5.2.2019

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolnich pracovníků):

MVDr.

Číslo služebního průkazu: S41
Číslo služebního průkazu:
Číslo služebního průkazu:
Číslo služebního průkazu:

Číslo služebního průkazu:
v

Přizvaná osoba (jméno 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. 1, písm. b) zákona č. 1 10/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 22 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvlřat proti týránl. ve znění pozdějšlch předpisů
[] § 24 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidencl hosp. zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
Kontrolovaná osoba

Obchodní jméno, sídlo / Jméno a příjmení, adresa, číslo OP nebo pasu:
|

H VD? „

201% MĚL

IČ,/datum narození; |

LMC;

LIG). „wan

307 29"

|

\hÍísto kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství :

Pw—Lýr/Trswr 4’, léčila; Me geta

"

|

Veterinární schvalovací nebo registrační číslo: ICZ Lr'f C CBG—7 38

| Kód katastrálního území: _

Souřadnice: L

]

Za kontrolovanou osobu se kontroly zúčastnil:

Jméno a příjmení: I

|:) Kontrolovaná osoba

M “)+ _ Z o/íšiyxě L Herman

Datum narození:

[] Povinná osoba

]

Číslo OP nebo pasu: |

Předmět provedené kontroly:

kontrola welfare -
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Úřední deska: Státní veterinární správa
Kontrolní zjištění:
Byl předložen služební průkaz. Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne

5.2.2019 od 11:00 hodin, do Qagóhodin.

Pracovník Krajské veterinární správy SVS pro Karlovarský kraj provedl kontrolu chovu a na základě objektivních zjištění
byl sepsán tento protokol.

Kontrolou bylo zjištěno:
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Kontrolovaná zvířata:

Druh zvířat

Kategorie zvířat

Počet zvířat

\
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Označení objednávek laboratorního vyšetření:
[] Odebrán duplikátní vzorek
[] Odebrán duplikátní vzorek
[] Odebrán duplikátní vzorek
[] Odebrán duplikátní vzorek

__„Jčet stran příloh k tomuto protokolu: I:

Pořízena obrazová dokumentace

[] Přiloženo pověřeni přizvané osoby

Datum vyhotovení protokolu: 5.2.2019
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 zřejmé.
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.
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Datum. podpis povinné osoby

MVDr. _- veterinárnl insp

Podpis kontrolujícího
[] Podepsáno elektronicky

05/1241 &'$/3913,

Podpis přizvané osoby
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