
Český svaz chovatelů
Základní organizace Kolín 1

Místo konání: Výstavní areál Kolín - Štítary

Datum konóní: Pravidelně každou neděli po celý rok

Pořadatel: zo ČscH Rolín 7, Za školou 2g6,280 ao Kotín - Štítary

Kontdktní osoby (adresa, tel.): Jiří Král, předseda
Polepy 95, 280 02 Kolín
mobil: 321729 095,603 852 423
e, ma i l : kra l. ch ovate l @ sezna m. cz

Čeněk Pozdn ík, jednatel
Grunta 77, 280 02 Kolín
mobil: 728 915 092

TRžNí ŘÁo zo čscH Kolín 1

zvířat v lu ve

na základě novely zákona č. L66/JL999 sb. o veterinární péči a o změně

některých souvisejících zákonů (dále jen veterinární zákon), zejména ve vztahu

k pořádání výstav, zkoušek, bonitací a dalších akcí.

l.

Trhy jsou pořádány po celý rok a to vždy v neděli od 6:00 hod. - !0:00 hod..

ll.

Za provoz trhu v prostorách areálu zodpovídá ZO ČSCH Kolín a to prostřednictvím svých

pořadatelů a správce tržiště.

lll.

Na trhu je možno prodávat a směňovat králíky, holuby, okrasné ptactvo, hrabavou a vodní

drůbež, bažanty, psy, kočky, fretky, drobné hlodavce, akvarijní a terarijní zvířata.



,lV,

Všichni prodejci, kteřív tržnici nebo na tržišti prodávají zvířata nebo ŽivoČiŠné produkty, musí

mít jmenovku prodejce, která obsahuje jméno, příjmení a místo trvalého pobytu .nebo
pobytu, jde-li o fyzickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého

pobytu nebo pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu, jde-li

o podníkající fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění

organizační složky na území Čn, ide-li o právnickou osobu.

V.

V prostorách tržiště ie zakázáno usmrcovat zvířata a prodej mrtvých zvířat.

Vl.

Zdravotní stav zvřat. Každý chovatel při vstupu na trŽiŠtě předloŽÍ pořadateli písemné

prohlášení, kterým stvrzuje, že zvířata jím nabízena na trhu v areálu ZO ČSCH Kolín 1 jsou

v dobrém zdravotním stavu a bez jakýchkoliv klinických příznakŮ onemocnění a pocházejí

z chovu prostého nákaz. U nabízených mlád'at psů a koček musí b'ýt vyznaČeno datum

narození. Toto prohlášení je povinen mít u sebe po celou dobu pobytu na trŽnici a na

požádání jej předložit pořadateli nebo orgánu veterinárního dozoru.

psi musí b,ít doprovázeni očkovacím průkazem nebo pasem zvířete v zájmovém chovu, kde

bude potvrzena vakcinace proti vzteklině. Štěňata do tří{něsícŮ stáří, která jeŠtě nedosahují

věku pro provedení vakcinace, musí b,út doprovázena potvrzením o provedení vakcinace

matkv.
Minimátní stáří prodávaných štěňat je 50 dnů" minimální stáří prodávaných koťat je 84 dnŮ

fiedná se o minimální věk pro odběr štěňat a koťat od matky podle vyhlášky 5/2009 Sb.).

prodávaná zvířatajsou po dobu prodeje umístěna v zastřešených prodejních halách nebo ve

venkovních prostorech v klecích nebo v zařízeních prodejcŮ, musí mít k disPozici misku

s vodou a krmení.

Vll.

Veterinární podmínky pro zacházení s prodávanými zvřaty

Zvířata, která jsou ustájena během trhu v přepravních boxech, klecích nebo v zařízeních

prodejců musí b,it chráněna před nepříznivými povětrnostními vlivy (před deŠtěm, v letním

období před přímým slunečním svitem). Velikost boxŮ, ve kterých jsou zvířata umístěna Po

dobu trhu, musí být taková, aby zvířata měla možnost zaujímat přirozenou polohu vsedě, ve

stoje i vleže (přirozeně stát, snadno se otočit, bez problémŮ uléhat. Prostor Pro drŮbeŽ musí

odpovídat příloze vyhlášky 4l2oog Sb. a Nařízení rady (ES) 112005. Při vysokých tePlotách

vzduchu musí mít zajištěno napájení.
pro ostatní druhy zvířat, která nejsou hospodářskými zvířaty evidovanými Podle
plemenářského zákona, nejsou veterinární podmínky vydány.



Kategorie Plocha v cm'

lednodenní kuřata 2t až25 na ]. kuře

Drůbež vyjma
jednodenní
kuřata

do ]-,6 kg 180 až 200 na 1 ks

1,6 až 3 kg 160 na 1 ks

3až5ks ].15 na 1 ke

nad 5 kg 105 na 1 kg

Vlll.

Povoluje se prodej potravin chovatelem:

Prodei čerstv,ých vaiec - prodejní stánek musí být označen jmenovkou - viz bod lV.

tohoto tržního řádu.

Podmínky prodeje čerstv,ých vajec:

- Vejce musí být skladována při nekolísavé teplotě od +5"C do +18"C.

označování vaiec:
Vejce se označují kódem producenta

a} Čerstvá vejce, která jsou předmětem přírného prodeje chovatelem koneČnému

spotřebiteli a to v malých množstvích v jeho vlastním hospodářstvÍ, v trŽnici nebo na

tržišti, nesmí být dále uváděna do oběhu.
b) Čerstvá vejce podle odstavce a) mohou být prodána koneČnému spotřebiteli

nejpozději do 21, dnů po snášce, přičemž doba minimální trvanlivosti je 28 dnŮ od

data snášky.

prodeimedu
Med musí b,ýt prodáván v uzavřených obalech, s označením o druhu medu a jeho mnoŽstvÍ.

Prodejce se prokazuje jmenovkou - viz bod lV. tohoto Tržního řádu.

lx.

Veterinární přeiímku zvířat z evidovanúch chovů provede soukromý veterinář v době od

5:30 hod. do 6:30 hod.. Po této době nebudou do areálu prodejci z evidovaných chovŮ

vpuštěni. podmínky pro účast zvířat z evidovaných chovů na trhu jsou stanoveny Krajskou

veterinární správou Státní veterinární správa pro Středočeský kraj.

x.

pořadatelská služba:

- Vede kontrolu zdravotního stavu zvířat před vstupem do tržnice. Z trhu se vyluČují

zvířata nemocná a podezřelá z nemoci.



- Vede evidenci osob, které v tržnici nabízejí zvířata nebo živočišné produkty. Evidence
musí obsahovat jméno, příjmení vč. adresy a kontaktu osob, počet a druh nabízených
zvířat. V případě nabízených psů a koček musí být zaznamenáno i jejich datum
narození.

Xl.

Provozovatel trŽnice je povinen po skončení trhu provést mechanické očištění a desinfekci
pbužitých klecí. Zbytky trusu budou likvidovány na vyhrazeném pozemku tržiště. Vzhledem
k povoleným druhům prodávaných potravin není předpokládán pravidelný výskyt vedlejších
živočišných produktů. Pro výjimečné případy vyčlení provozovatel plastovou nádobu s víkem,
jejíž obsah bude po telefonické dohodě předán asanačnímu ústavu. O čištění a dezinfekci
vede provozovatel záznamy, které na požádáni předkládá ke kontrole veterinárnímu dozoru.

xll.

uvedená ustanovenítržního řádu mohou b,it doplněna či změněna podle nákazové situace.

xlll.

Všechny osoby, které nabízejí zvířata a živočišné produkty v areálu tržiště, mají přístup
k umlívárnám a toaletám s tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní hygieny,

xlV.

Platnost tržního řódu: od 3. 7. 2076 do 37. 72. 2020

V Kolíně dne: 2. listopadu 2075

zo čscH Kolín !,Za

Jiří Král, předseda
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