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zo ČSCH Kolín t - Štítary
d.Zaškolou

280 02 Kolín Yt -Štítary

§tanovení základních veterinárních podmínek pro konání rnýstav drobného
nlííeetva

Název akce: Nedělní trhy drobného zvířectva
Místo lronání: Výstavní areál Kolín - Štitary
Datum konání: Pravidelně každou neděli po celý rok 2013 ode dne vydání těchto

podmínek
Pořadatel: Zo čsCH-Kolín l
Kontakíní osoba (adresa, tel., fax, e-mail): Jiří Křát (ZO ČSCH Kolín 1),

Polepy 95, Kolín,
tel.:32|729095

Na zrákladě Vaší žádosti ze dne 18.1.2013 , Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy pro Středoěeský kraj, v souladu s § 9 odst.(3) a § 49 odst.(l) písm.k) zákona
ě.|66l|999 Sb,, o veterinární péči a o změně některych souvisejících zrákonů (veterinárni
zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pro konání výše uvedené akce následující
veterinární podmínky:

Obecné podmínkr.,:

Veterinární přejímku zviřatprovede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel.
Zvířata,která neprošla ve stanovené době veterinámí přejímkou, se nesmí zučastnit svodu.
Prostory a zaíízení, ve kterych se zvířata zďňovala, musí b;ýt po skončení svodu řádně
očištěny, dezinťrkovány a ošeťeny protiplísňovým prostředkem.
Dopravní prostředky a zařízení, které byly vyžity k přepravě hospodářských rvířat na svod,
musí byt po vyložení zvííat vyčištěny a deziníikovány.
Tyto veterinární podmínky mohou býznál<azoqich důvodů kdykoliv zrrrěněny nebo zrušeny.

Ve všech případech, kdy se hovoří o ,,potvrzení', musí bý tento doklad vystaven nebo
potvrzen soukromým veterinárním lékařem.

Banlrovní spajení: Čltr l azz 1 2 I /a7 ]a
IČ:00018562



§peciální podmínkv

yodní drůbež:
Zvřatzstarší 18 rýdnů musí být doprovázena potwzením , že je klinicky zdravá_

Hrabavá drůbež a bažanti
1) Zvííata starší l8 týdnů musí blit doprovázeni potwzením, že v období 6 měsícŮ Před

konáním svodu byli vakcinováni proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu

udávaného rnfoobcem vakcíny (v potvrzení musí b}t uvedeno - datum poslední

vakcinace, název a opaační ěíslo vakcíny).

Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být lyšetřena v SOUldU

sNiárodními programy pro tlumení salmonel.

2| Mláďata druhů rvííat uvedených vbodu l, která ještě nedosahují věku pro provedení

vakcinace musí bý doprovázena potvrzením o provedení vakcinace v rodičovském hejnu.

3} Zvííata, která se zúčasffií svodu vnírnci kraje, musí být doproviázena potwzením nebo

doklady, ze kter,ých bude patrno, že u zvířat byly provedeny požadované zdravotni

zkoušky (např. laboratorní protokol).

ostatní druhy zviřat, která uvádíte v žádosti, nejsou hospodrářs§ými z:rířaty evidovanými

podle plemenářského zákona. Ztohoto důvodu nejsou pro ně veterinární podmínkY

vydány,

Tyto podmínky, které mohou b,]iit z nákazov,ich důvodů kdykoli zněněny" doplněn,v- ngbo

nahrazen}, jinÝmi, slouží mj. jako podklad pro roáodnutí obce v sJt/idoďi Svydráním

povolení ke konání r4ýše uvedené akce.Tyto veterinární podmínlry nenahrazují povolení

obce ke konání svodu

Pořadatel předložil spolu s žáďo§í o stanovení vet podmínek pro kontání výŠe uvedené akce

,,Řád ochrany zvffatpři veřejném vystoupení nebo svodu zvířať'schválený Ústřední komisí

pro ochranu zvířat(č čj, 24%9l2W11020, zedr€z1 -7-2ťo4.)

Veteriniářní přejímka zvířat se uskuteční každou neděli vždy od 5:30 dO 6:30 hOdin V místě

konání akce.

MVDr. Zdeněk Císař
ředitel

elektronicky podepsáno

obdrž na doručenku: ZO ČSCH Kolín t - Štitary, :ul. Zaškolou,280 02 Kolín Vl -Štitary

Banlwvní spojení: CNB 1 022 1 2 l/07 l0
IČ:00018562



Kraisl,á vct?fi l-}r]jni *ptlva §tátni veier,irrarni spnivy
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: sli*tjil*é*Rý 1rrxí,.:';:i$rJ*l<t*lát K§lín: ::::::: 
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*:*ti&i-:li,ýt
pť,ť.ťl Jis:|i tr l řůč§| pííió|},\/

.;,;.. 6é ý svaz,,ch0Úátet_Ů
základni organizace" KOL|N 1

;qPril§j§$.'?Z§,q .:,,., TÉtil !2:l,7 '0 . , nOreŤ pro doiuěová í:,,P ''iá Ý.95,' Oa Kó]:iň

Dá! kaaání:,.., ,Pa*j.! ě kaž,dou neděl'i.po calý1a!

pořadatet: zo Čscu kotín 1
,l :, ]

kďntal*inio§oba *r"lÍ:-#:#b{:ť§§4ffi ?§u,#&u

ŤE:ž íĚá§:'žo čS€H,*ol,in t
pro chovatelské trhv drobnÝch zvířat v chovatelskérT argálu ve Štítarech

na základě novely zákona č. t66l1999 Sb, o veterinární péči a o změně:::::
ně*té[ý€h .uÝ,isejíCích,.zákonů (dále jen veterinárnÉ.zákon), zejména vé,v@u

k pořádánívlistav, zkoušek, bonitacía dalších akcí.

4
I

Tar ý j§óú:iPořádá,ný po Óé ý rók á:1o vždt7 v neděli od'6:€.0 - 10:00 hód,,

:: -,
l;,,proúor tlhú v,pro§:toráih ářéátú"'zodpó , 1ó'čseH - olín

Br:ostřed niéfuínn, svrich po řa d ate l ů a s p rávce tržiště.

3.

Ná,,Ýh'ú je možno prodávat a smĚň,ó'úát, kr"áli Ý;, holuby,. okrasné,.,.:o.táewo1

hr,á'baÝou,diůPéž á'baža,nry; ýódní,drrůbež, pir;k 17; fretky, drobné hlodavce.

a,'
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4.

v p,rosiáráiň ir á prodej::,mrtýýchlvířái:

u iednottivrích zvířai se wžaduie dobný zdravotní stav á taza,; chovatel je

iodpóvědný zá iejich,vakcinování: ,,,., ",

Králíci _ musí být doprovázeni potvrzením, že byli vakcinováni nl3ti

:.:. ....mýibúá'tó,zé,a ňoru,ki.álíků,podle va,kdna&,ího schérnatu StánoÝeňého ,

],..'. ...výib,bi ''§risfi$fie 
vákcíny:,, (vlpot e,ní......musí být uvedeno _ datum

:,, ,',posl'é :ýá:kcinaie, název a óýerační ěísló ý,á,kcíny).

Holubj _ starší rs iýOnů musí být doprovázeni potvrzením Že , byli

ilk.-i^-ouáni proii Newcastteské chorobě (paramyxoviróze holubů,

:,, ó,ouaomoru drůbeiei podle, vakcjnačního schématu sťa,nÓ'Vého,',

,,, ,,,,uýi,obe át cinv - -v:,§rr,ůb8nú rnj á'i, e měsíců před přemíatry,

a opérační číslo vakCíny).
,: , _ starší 18 týdnů musí: být doprdY:ií.',

., 
,potvizením, Že byli vakcinováni proti Newcastleské a'hCIrobě v'.PiŮběhÚ..

," ia fiů, ai 6;,' měs,íců před,,přemístěním próti. 
le,rycastelské 

chor:9Pě','

',,,' 
.,výion.em nattiný. Ďiůnei i fuu'ů póvíhňě ,r:egistřbúaných v úlřé ,ni

,'- , eýíd,enti'*nsí brit vyš,etřena v souladu s Národními Pro.gramy pio,.tlumbni.

,,,,, satmo,nel. (v potvrlzení musí být uvedeno - datum poslední vákcinaCq',
,' ;,náieÝ a óperačňliis,lo vakcíny). 

.

' ',',] ktaiá ješ$.nédos,lhují

'o" vIÉi*,,,rřpáaech, kdy sá hovoří o,Rltv.rzlni'";.:,mfi}Ýt tenrc,dóklád,'

::: rrystaúbn,néÚÓ pÓ. tvrzen,so]ukromým veterináiním léhřérn_

průka,z.em

vakeihace
nebo
proti

- rn=ají být doprovázéni očkgÝ'áiím

pase:m zvířete v zájmovém chovu, kde bude Potvrzená
vzteklině. Mlád'ata do tří měsíců stáří, druhů zvířal

uveá,ellýén Vtomto bodu, která ještě nedosahúj:í véku pro provedénÍ
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Prodávaná zvířata jsou po

prodejních haláih nebo ve

v'zařízeních prodejců.

..:..j::.: :: .

rÝá,kci acéi
'iód,ič.&, ,.,

,nali É* dopr,ovázen; ňotúrzením o proveden,í,v.akťin9§ě,,u

dobu prodeje umístěna v zastřešených

venkovních prostorech v klecích nebo

6i
'j ).::,::

,..E:.,.:.

Ý;i;i#r;fiiúÉfuínky zach ázeni, B.i; fiÝmilviráiý,, , , ,", ,,,,,^*,o_*o..

,i;ň; nÉ6,Ň l6i á]év.přaú.vních''bióxeoh ňebo, kleeích muií'být, chrén,ěha

o+ii*ř*=*iiúň.l pávětr.nostními vlivy ,(př.ed oeštém, v letním obd]bb.Í 'P '''.1-

pŤí fil.sluné4 ;;;;;i.'ri uy.9r.vcil.ient"t"c,3,,uiaoc!,o, tliL uffiiIjffi
,,ř;;ijaii-rii*;fulikos"t 

uoxe,, y ktéú iiio;'ýířáiá..um'rg n5iPo';aobu !ínu, .

:,:músí:býi,,iák ,;;;'r";*"i.-;a,.=áJ*diiiá }rir; ú . ddÉ;l'

ýé .,i1npierpřlrJňe"riri,Ňá,iil!"ělirli+lblé*| jéh ir;, ri.@|]

,,ni,,,9,,,,, 
o"r=-;r; ;;"",o.i-lrrl"; ;ýňúir.ý alroo.g Su. a Náryldý ffi

IlZoŇ5.

uuou16,vlieťii2

silfuffii-Kuj'átp:'''--......,'.''..,.-...^'''.'.'..
Ďrůbež, vyjma | ťo l.S_"t<s _ _ ___.

jednodenní 
| 1,_e ez ? ks

kuřata llazst<g
l ;;J ír.* - 

*"-

- Minimální stáří prodávaných štěňat je 50 dnů, minimální stá!í 9rodl*nl:n

podló vyntár§ i/zóos sb.)

Povoluie se prodej potravin chovatelem:.""".fu-prodejnístánekmusí,býtoznačen"jménéma

ffijce jsou prodávána ze zařízení prodejců

:::.j

|.::=ar:|;::::' a.!:,

1=a::::| ..



:.,.,,Ýejce mu,s,í'blft.sk|adoVána př.i;nekofí vé teplotě od +5"C do-*}8"C,

,; č"riiuá veice|' ktéiá,,;roú pieo etbm'.pÉímého pródef 
,čhoÝáťellm='' 

,;k ,é_č,ňé,*r., spótřebite{i' á to vmaiýCh: množstvích viehó Ý]abtnlm
lýt,,,dálb:: úÝáděňa,ido"', hosbodářstu,;,, Ý'tr,ž.nici ng5g ,,Há ,třžišti;..'11esmí' b

oběhu.

b) .Čeistvá vejce ,poa#i:o ee, a) mohou b,ít pro n,á::Roň,ečnéfi1

' :]lip i'labiieti ilejbozafij,do Žr uňů po snášce, přičemž doba mjrlimální

..tr:Vanlivostije.28dnri..oddatasnášky:..
* ed musí být prodá,ván,n úřéňý.ch'o'baláč ,:á]ió7ňačen

^é*"r'příJ"rením 
a adresou bydliště chovatele, jJe_li o fyzickou osobu

;;;;-;r;.i . ,iJt",.n chovatele, ;oe_ti o právnickou osobu, drúhem

medu a Údajem o jeho množství.

, nrouá9. slukrómÝ'uffi|ji
d,.Potétodoběneb.udpudoareá!ú...pr:Ódéj.ií

z evidoÝaných chovů vpuštěni.

ťffida;t9iiká:-iíýřb_a próvede koňtr:ólu

§ l.óa* vál,rc í,éh,. -e:h6úá te t ů před .,ústu p e m

ňemoCná,á' podezř'é lá'ž.,ne m óčil

prouorou.tet tržni." ;e povinen po skončení trhu p-uer, mechanicre óristcni

ffiklecí.Zbytkytrusubudoufikýídovány]ňav.yhřáiéném
pJz"mkú ,tržiště. V.zhledem k povoíenýrn druhůrn,,prodáv?lYq potrJvjn, neni

řii i#[,*;ái_ý,i;krltvéd ejšíčh žuóčiťďth p.oaúmů. pioÝ,ýj mečné

zd,iaúotnrhó 'iiavú ,,z.vířat a.'éÝi ,énci

do tržnice. Z trřru se vylučují zvířata
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pioduk-tů,..:ť ] á iéá ;u.=,:

pitnou vodou á
-l::, :::,]:: ,:: l]: ::::.:::-:

t2;

Ýseitlaý ó§ob}/, poáfip. se ;ňa prodeji zvířat a živočiš,ných

iržiště mají přístup k umývárnám a toaletám s tekoucí

prostřed kr7 osobn í hygieny.

Pjathóď tň ňi í,ha," řá:d ú, : aď,í3. 1.2'013 da 31,12.2,01'8
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Ověřovací doložka konveze do dokumentu obsaženého v datové zprávé

Ověřuji pod pořadovým číslem 40708553-118599-130118110158, že tento dokument, kte4ý vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 6listů, se doslovně
shoduje s obsahem vsfupu.

Zjišť ov ací prvek: bez zj Ěťovacího pruku

Ověřující osoba: Magda Janotová
Vystavil : Státní veterinární správa

V Praze dne 18.01.2013

40708553-1 18599_í301 181 10,158


