
Krajská veterinární správa
Státn í veterinárn í správy
pro Středoěeský kraj
Cernoleská '1929,256 38 Benešov

Č. 1. SVSIZO1 8/O1 0603-S

ROZHODNUTÍ
Kraj$3 veterinarni správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS SVs
Pro StředoČeský kra.;) jako správní orgán příslušný podle § 47 odst.(4) á1l1 a § +s oost.lt) písm.k)
zákona Č.166/1999 Sb,, o veterinární péči a o změně některých souvisejícícrr zátoňrl (veterinárni zákonj
Y9.]n9lÍ pozdějších předpisů, rozhodla o žádosti pořadaiele svodu zo ČscH t<olín t, za šrolou,
Kolín Vl- Stitary, 280 02, doručené dne '18.1 .2018, v souladu s § 67 zákona č.5ool2oo4 Sb., správni
řád, takto:
Pro konání akce - svodu vodní a hrabavé drůbeže z chovů evidovaných podle zákona č. 1 54/2000 Sb.

(plemenářský zákon)

Název akce: Nedělní trhy v areátu zo ČscH Kotín 1 - Štitary
Místo konání: Chovatelský areálzo ČscH Kotín ,t - Štitary
Datum konání: každou neděli v průběhu roku 2018
Pořadatet: zo ČscH Kotín í, za Školou, Kolín VI- Štítary, 28o 02

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

se stanovují tyto veterinární podmínky:

Obecné podmínky:

Veterinární přejímku zvířat provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel.
ZvířaIa, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit svodu.
Prostory a zařízenÍ, ve ktených se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně očištěny,
dezinfikovány a ošetřeny protiplísňovým prostředkem.
DoPravní Prostředky a zařízenÍ, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na svod, musí být
po vyloženízvířat vyčištěny a dezinfikovány.
TYto veterinární podmínky mohou býtz nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.
Ve vŠech PříPadech, .kOY 9" hovoří o ,,potvrzání", musí být tento doklad vystaven nebb potvrzen
soukromým veterinárním lékařem.
Speciální podmínky

vodní drůbež:
Zviřata starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že jsou klinicky zdravá.

Hrabavá drůbež a bažanti
1| Zvířata starŠÍ 18 týdnŮ musí být doprovázena potvrzením, že v období 6 měsíců před konáním svodu
bYla vakcinována Proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem
vakcínY (v Potvzení musí být uvedeno - datum poslednívakcinace, název a operační číslo va'kcíny).
DrŮbeŽ z chovŮ povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřená v souladu s Národními
programy pro tlumení salmonel.
2) Mlád'ata druhŮ zvířat uvedených v bodu 1, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace,
musí být doprovázena potvrzením o provedenívakcinace v rodičovském hejnu.
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3) zvířata, která se zúčastní svodu v rámci kraje, musi být doprovázena potvrzením _nebo 
doklady, ze

ktených bude patrno,,;;; zvířat byly pro""J|,iv pozaáovane iJáotni zkouŠkY (naPř' laboratorní

protokoI).

veterinární přejímka zvířat se uskuteční každou nedělivždy od 5:30 do 6:30 hodin v místě konání

akce.

odůvodnění

Výšeuvedenýpořadatelsvodupodaldne.18,1.2018vsouladus§9odst.(3)veterinárníhozákona
žádost o stanovenl veterinárníclr podmínek pá [onanivyse,uvedlňď"Ř."' Žáoóst byla doručena kvs

pro Středočeský krajáň" rá. 1.2ú'.onem-áórueenítét'o zaoostióýtodle § 44 od-st(]) správního řádu

zahájeno správní rizenive vcci určeni veteriňarn-icň podminet< Pro-ťonani Šlodu' SPrávní orgán Žádost

přezkoumal 
" 

po.ouáii .á^ěnárnreaisr<a,';Á;-r^á;Í"l, ja.koztá Poráo"t"t svodu, sPlňuje PodmínkY

pro konání vlise uvJe;á;k; a na zaxto!-a,stenycl'sxuteerróŠti rozhodl o urČení veterinárních

podmínek pro xonaníl-uoáu, r"Ř ru uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí,

Poučení
výše uvedené veterinární podmínky To|9u býtz nákazových,důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny,

proti tomuto rozhodnutí lze podat oovotaňiiá ts ont, oá" on"-řná oórueeni k Ústřední veterinární

správě Státní veteri.jr.i"pů"ý, p.=tr"jniŇim-xrals*e veterináiní správy StátnÍ-veterinární správy

pro Středočesxy xrai. iáto rozňodnuti o uie*i ueteŮnárních PÓárindx sjodu zvířat slouŽÍ m'j' jako

podklad pro roznoorr'lu,,'"'ůž" " 
."*išr"ji. řňni, Óouór"ni x'" ronanivýŠe uvedené akce' v Žádném

bňóááe uSaX toto rozhodnutí obce nenahrazuje,

V Benešově dne 25. 1,2018

otisk úředního razítka

MVDr. Otto Vraný
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