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RoZHoDNUTl
krajská veterinární správa státní veterinární správy pro středočeský kraj (dále též kvs svs
pro Středočeský kraj) jako správní or9á1 příslušný póate 5 47 odst.(4) a (7) a § 49 odst,(1) písm,k)

zákonač,.l66/1999 Sb,, ; vetárinární péei 
" 

o změně některýih souviseiících zákonů (veterinárnízákon)

ve zněn,í pozdějších předpisů, rozhodla o žádosti pořadaiele svodu Žo čscn x9_1n t, za školou,

x.[" vl_šiitá.v, iso 02, doručené dne 2,11.2015', v souladu s § 67 zákona č.500/2004 Sb,, sPrávní

řád, takto:

pro konání akce - svodu vodní a 
'r"3iliotr1!;ffrí*?^iJóidovaných 

podle zákona č, 154l2O0O

Název akce: Nedělní trhy v areátu zo čscH Kolín 1 _ S_títary

Místo konání: Chovatelský areáIzo ČScH Kolín 1 - Stítary

Datum konání: každou neděli v průběhu roku 2016

pořadatel: Zo čScH Kolín 1, Za školou, Kolín VI_ štítary, 280 02

Kontaktníosoba(adresa,tel',fax,e-mail):JiříKrál'603852423

očištěny,

musí být

potvrZen

se stanovují tyto veterinární podmínky:

Obecné podmínky:

Veterinární přejímku zvířat provede soukromý veterinárnílekař, kteróho zajistí pořadatel,

Zvířala, která neprošla ve sianovené době váterinární přejímkou, se nesmízúčastnit svodu,

prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně

dezinfikovány a ošetřeny protiplísňovým prostředkem,

Dopravní prostředky 
^žjir."ii, 

ttere nyiy využity k přepravě hospodářských zvířat na svod,

po vyložení zvířat vyčištěny a dezinfikovány,
Ťýto'veterinarni podminřv .o6ou býtznáŘazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny,

ve všech případech, kdy se hovoří o ,,potvrz'ení", musí být tento doklad vystaven nebo

soukromým veterinárn ím lékařem.

Speciální podmínky

vodní drůbež:
žiiia,tastarší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že jsou klinicky zdravá,

Hrabavá drůbež a bažanti
1| Zvířatastarší 1 S tlianů musí být doprovázeni potvrzením,. že_v období 6 měsíců před konáním svodu

byli vakcinováni proti Ňu*""=il""kb chorobb dle vakcinačního schómatu udávaného výrobcem

vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno - oatu, poslednívakcinace, název a operačníčíslo vakcíny),

Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřed'ní evidenci musí být vyšetřena v souladu s Národními

programy pro tlumení salmonel.
2) Mlád,ata druhů zvířai uvedených v bodu 1, která ještě nedosahujívěku pro provedení vakcinace, musí

nyt doprovázena potvrzením o provedení vakcinace v rodičovském hejnu,
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3) Zvířata, která se zúčastní svodu, musí být doprovázena potvrzením nebo doklady, ze kterých bude
patrnoi Že u zvířat byly provedeny požadované zdravotnízkoušky (např. laboratorní protokol).
Veterinárnípřejímka zvířat se uskuteční každou neděli vždy od 5:30 do 6:30 hodin v místě konání
akce.

odůvodnění
VýŠe uvedený pořadatel svodu vodní a hrabavé drůbeže z evidovaných chovů podal dne 2.11.2o15
v souladu s § 9 odst.{3) veterinárního zákona žádost o stanovení veterinárních podmínek pro konání
výše uvedené akce, Žádost byla doručena KVS pro Středočeský kraj dne2.1l.Žorc, Dnem doručení
této žádosti bYlo dle § 44 odst.(1)správního řáduzahá)eno správnířízení ve věci určení veterinárních
podmÍnek pro konání svodu. Správní orgán žádost přezkoumal a posoudil zejména z hlediska, zda
Žadatel, jakožto pořadatel svodu, splňuje podmínky pro konání výše uvedeňé akce a na základě
zjištěných skutečností rozhodl o určení veterinárních podmínek pro konání svodu, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnuií.

Poučení
VýŠe uvedené veterinární podmínky mohou býIz nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinárňí
sPrávě Státní veterinární správy, prostřednictvím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy
Pro Stiedočeský kraj. Toto rozhodnutí o určení veierinárních podmínek svbdu zvířat slouži m.1. ;ató
podklad pro rozhodnutíobce v souvislosti s vydáním povolení ke konání výše uvedené akce, v záairem
případě však toto rozhodnutí obce nenahrazuje,

V Benešově dne 5. 11.2015

otisk úředního razítka

MVDr. Zdeněk Císař
ředitel

pode psá na ele ktro n ic ky

obdrží: zo ČscH Kolín í, za Škotou, Kolín Vl- Štítary; 28o 02
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