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ROZHODNUTÍ
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVs sVS
Pro StředoČeský kraj) jako správní orgán příslušný podle § 47 odst.(4) a (7) a § 49 odst.(1) písm.k)
zákona Č.166/1999 Sb,, o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (vetěrinárni
l?t9nl ve znění ppzdějších předpisů, rozhodla o žádosti pořádatele svod'u Zo Čscx Kolin 1, Za
Skolou, Kolín Vl- Stítary, 280 02, doručené dne 28.1 1,2019, v souladu s § 67 zákona č.50o/2o04 sb,,
správní řád, takto:

Pro konání akce - svodu vodní a hrabavé drůbeže z chovů evidovaných poote zaton a č. 154t2O0O
Sb. (plemenářský zákon)

Název akce; Nedělnítrhy v areálu zo ČscH Kolin 1 - Štitary
Místo konání; Chovatelský areálzo ČscH Kolín 1 - Štitary
Datum konání: každou neděli v průběhu roku 2020
Pořadatel: zo ČscH Kolín 1, za Školou, Kotín V!- Štitary, 28o 02

Kontaktníosoba (adresa, tel., fax, e-mail): Jiří KráI, 603852423

se stanovují tyto veterinární podmínky:

Obecné podmínky:
VeterinárnÍ přejímku zvířat provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel.
Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmi zúčastnit svodu.
ProstorY azařízenÍ, ve ktených se zvířata zdžovala, musíblit po skončenísvodu řádně očištěny,
dezinfikovány a ošetřeny protiplísňovým prostředkem.
DoPravní Prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na svod, musí být
po vyložení zvířat vyčištěny a dezinfikovány.
TYtoveterinárnípodmínky mohou bÝlznákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny,

ve všech případech, kdy se hovoří o ,,potvzeni'', musí byii tento doklad úystaven nebo potvrzen
soukromým veterinárním lékařem.

Speciální podmínky

vodní drúbež:
zviřata starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že jsou klinicky zdravá.
Hrabavá drůbež a bažanti
1| Zvířata starší 18 týdnŮ musí být doprovázeni potvrzením, že v období 6 měsíců před konáním svodu
bYli vakcinováni proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem
vakcínY (v Potvrzení musí být uvedeno - datum poslední vakcinace, název a operační číslo va-kcíny),
DrŮbeŽ z chovŮ povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena v souladu s plaínou
Metodikou kontroly zdraví zvířal a nařízené vakcinace,
2) Mlád'ata druhŮ zvířat uvedených v bodu 1 , která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace, musí
být_doprovázena potvrzením o provedení vakcinace v rodičovském rrelnu.
3|Zvířata, která se zúčastní svodu, musí být doprovázena potvrzením nebo doklady, ze kterých bude
.P.atrng, Že u zvÍřat bYly provedeny požadované zdravotní zkoušky (např, laboratorní protokol).
veterinární přejímka zvířat se uskuteční každou neděli vždy od 5:s0 do 6:30 hodin v místě konání akce.
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