Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj
Lazy V. 654, 760 01 Zlín 1
Č. j. SVS/2019/046654-Z

ROZHODNUTÍ
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVSZ“), jako místně
a věcně příslušný správní orgán, podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. k) zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„veterinární zákon“),
r o z h o d l a
na základě žádosti pořadatele akce
JK Stáj Kennbery
se sídlem Mistřovická 9, 735 62 Český Těšín – Mistřovice,
zastoupeného odpovědnou osobou Žanetou Lodzianovou (telefon: 737 830 604),
doručené na KVSZ dne 4. 4. 2019,
o určení veterinárních podmínek pro konání akce

I. KOLO MORAVSKÉHO SHOW PONY ŠAMPIONÁTU
(dále jen „svod“),
v souladu s § 9 odst. 3 veterinárního zákona a s § 67 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) takto:
Pro svod koní organizovaný bez mezinárodní účasti výše uvedeným pořadatelem dne 25. 5. 2019
v areálu Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o., Dolní 115, 763 62 Tlumačov,
určují se
tyto veterinární podmínky:
1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky
č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhl. č. 136/2004 Sb.“). Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských
společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto
vyhláškou.
2. Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhl.
č. 136/2004 Sb. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním
a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.
3. Dále musí být v průkazu uvedeno, že:
a)

kůň byl vakcinován podle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě
proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní
před konáním svodu,

b)

kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii;
vyšetření nesmí být starší 12 měsíců,

4. Veterinární přejímku koní provede v místě konání svodu dne 25. 5. 2019 v době od 8:00 do 9:00 a
soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel. Jeho jméno nahlásí odpovědná osoba
nejpozději 7 dnů před konáním svodu na KVSZ.
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5. Koně, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí svodu zúčastnit.
6. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení přejímky seznam koní,
účastnících se svodu, kde bude uvedeno:





jméno koně
číslo průkazu koně
registrační číslo hospodářství nebo adresa stáje
jméno a adresa majitele koně

Po ukončení přejímky si pořadatel nechá tento seznam od soukromého veterinárního lékaře potvrdit
a uchová ho pro případ kontroly po dobu 1 roku.
7. Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před konáním svodu a vytvoří podmínky
pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod.
8. Prostory a zařízení, ve kterých se koně zdržovali, musí být po skončení svodu řádně očištěny,
popřípadě dezinfikovány.
9. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.
Tyto veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.

Odůvodnění
V souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu se od odůvodnění rozhodnutí upouští,
neboť účastníkovi řízení bylo na základě jeho žádosti v plném rozsahu vyhověno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Odvolání se podává u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Lazy V. 654,
PSČ 760 01 Zlín, odvolacím správním orgánem je Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
Praha (§ 81 až 85 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Lhůta k odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno
(doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší
pracovní den (§ 40 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů). Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních
rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den
doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následně faktické převzetí rozhodnutí
po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá
od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale již jedenáctého dne od uložení
písemnosti na poště.
Ve Zlíně dne 10.04.2019

MVDr. František Mahdalík
ředitel
podepsáno elektronicky
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Obdrží s dodejkou do vlastních rukou výhradně adresáta:
JK Stáj Kennbery, Mistřovická 9, 735 62 Český Těšín – Mistřovice
Vypraveno dne 11.04.2019
Na vědomí:
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., Dolní 115, 763 62 Tlumačov
Obecní úřad Tlumačov
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