
Krajslcí veterinární správa
Strátní veterinární správy
pro Středočeslcý kraj
Černoleslci 1929, 25638 Benďov

č.;.: svslzo13/084123-s Sp.zn.: S-SVS/2013/083939-S/2

ROZHODNUTI
Krajská veterinámí správa Státní veterinární správy pro Sředočesk} kraj (dále téŽ KVS Pro
Středočeshý kraj) jakó správní orgán příslušný podle § 47 odst.(4) a (8) a § 49 odst.(l) písm.k)

zákonač,166l19§9 Sb., oveterinární péči a o změně někíeqých souvisejících_zákonŮ (veterinámí

zákon) ve mění pozdějších předpisů, roáodla o žádosti pořadatele svodu ZO CSCH KOlín 1, Za
Školou, Kolín VI- Štítary,280 02, doručené ďne 17.12.2013.2073, vsouladu s §67 zákona

č.50012004 Sb., správní řád, takto:

Pro konání akce _ svodu vodní a hrabavé drubeže z chovů evidovaných podle zákona č. 1 5412000 Sb.

(plemenářs§ý zál<on)

Název akce: Nedělní trhy v areálu ZO ČSCH Kolín t - Štitary

Místo konání: Chovatels§ý areálZO ČSCH Kolín t - Štítary

Datum konání: každou neděli v pruběhu roku 20l4
pořadatel; Zo ČSCH Kolín l, Za Školou, Kolín VI- Štítary, 280 02

Kontaktní osoba (adresa,tel,,fax, e-mail): Jiří Král, 603852423

se stanovují tyto veterinámí podmínky:

Obecné podmínlry:
Veterinární přejímku zsiíatprovede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel. ZViřata,

která neprošlu n. stanovené době veteriruímí přejímkou, se nesmí zúĚastnit svodu. ProStory a

zařizeni, ve kteých se zviřata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně vyČiŠtěnY,

dezinfikovány a ošetřeny protiplísňoqým prostředkem, Dopravrrí prostředky a zařaeni, které bYlY

využity k přepravě hospodářský ch zvířat na svod, musí b}t po vyloženi mÍÍat vyČiŠtěnY a

dezinfikovány.
Tyto veterinámí podmínlry mohou bytznákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zruŠenY,

Ve všech případech, kdy se hovoří o ,,potvtzení", musí být tento doklad vystaven nebo

potvrzen soukromým veterinárním lékařem.

Speciální podmínky
vodní drůbež:
Zvířatastarší 18 týdnů musí být doprovázenapotvrzením. že jsou klinicky zdravá-

Hrabavá drůbež a bažanti
l) Zvííatastarší 18 fýdnů musí b;it doprovázeni potvrzením, že v období 6 měsícŮ před konáním

svodu byli vakcinováni proti Newcastleské chorobě dle vakcinačniho schématu udávaného

výrobcern vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno - datum poslední vakcinace, nínev a oPeraČní

čislo vakcíny). Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyŠetřena v
souladu s Národními programy pro tlumení salmonel.
2) Mtáďata druhů zvíiat uvedených v bodu l , která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace

musí bý doprovázena potwzením o provedení vakcinace v rodičovském hejnu.

3) Zvířah,kíerá se zú€astnisvodu v rámci kraje, musí být doprovázena potwzením nebo dokladY,

zs l*erychbude patrno , že u zviíatbyly provedeny požadované zdravotní zkouŠky (naPř.

laboratomí protokol).
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Veterinární přejímka zvířatse uskuteční každou neděli vždy od 5:30 do 6:30 hodin v místě
konání akce.

odůvodnění
V,lýše uvedený pořadatel svodu vodní a hrabavé drubeže podal dne 17.12.2013 v souladu s § 9 odst.(3)

veterinárního zákona žádost o stanovení veterinámích podmínek pro konání výše uvedené akce,

Žádostbyla doručena KVS pro Středočeslcý kraj dne 17.12.2013. Dnem doručeni této ádosti bylo dle

§ 44 odst.(l) správního íádu zaltájeno správní řízerúve věci určení veterinárních podmínek pro koniání

svodu. Správní orgán ádost přezkoumal a posoudil zejména z hlediska, zda žadatr,l, jakožto pořadatel

svodu, spnu3e podmínky pro konání výše uvedené akce anazákladě zjištěných skutečností roáodl o

určení veterinárních podmínek pro konání svodu, jak je uvedeno ve výroku tohoto roáodnutÍ.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení kÚsřední veterinární

správě Státní veterinární správy, prostřednictvím Krajské veterinární správy Státní veterinrární správy
pio Sředočeslcý kraj. Toto roáodnutí o určení veterinárních podmínek svodu zvířat slouá mj. jako

podklad pro roáodnutí obce v souvislosti s vydáním povolení ke konání výše uvedené akce, v žádném

případě však toto rozhodnutí obce nenahrazuje.

V Benešově dne: 18.12.2013

OTISK ÚŘpol,rÍHo RAZíTKA
MVDr. Zdeněk Císař

ředitel
podepsáno elektronicky

obdrží na doručenku do vlastních rukou;
Zo ČScH Kolín 1, Za Školouo Kolín Vt- Štitary,280 02
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