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RozHoDNUTí
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj jako věcně a místně příslušný orgán
ochrany zvířat podle $ 19 odst' 1 písm. c) a s 22 odst.1 písm. d) zákona č' 246t1992 Sb., na
ochranu zviřat proti týrání, veznění pozdějších předpisů (dále jen zoZT) a vsouladu s $ 52
odst. '1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péčia o změně někteých
souvisejícíchzákonů, ve znění pozdějších předpis.ů, (dále jen veterinární zákon) rozhodla
na základě $ 13 odst' 5 zozT avsouladu s$67 následujícíhozákona č. 500/2004 sb.,
správního řádu o vydání

povolení k chovu druhů zÝířat vyžadujícíc.hzvláštní péči
druh:

Prase divoké (sus scrofa) v počtu 2 kusů,

chovateli: Pavlovi Bambuchovi, nar.
755 01 Janová

15.7.1972,

bytem Janová

171,

místo chovu: Janová, lokalita Žárušný, speciální chovné zařízení v oploceném
areálu.
Toto povolení k chovu druhů zvířat vyžadujícíchzv!áštní péěi se vydává na
základě písemnéŽádosti chovatele doručenéorgánu ochrany zvířat dne 25'6.2009 na dobu
tří let a vydané povolení můŽe být na základě písemnéŽádosti prodlouŽeno.
Chovu se přiděluje veterinární registračníčíslo.
cZ 72c01351.
odůvodnění:
Dne 25'6.2009 poŽádal uvedený chovatel Krajskou veterinární správu pro Zlínský
kraj, o povolení chovu druhu zvířat vyŽadujících zvláštnípéči,a to prasete divokého v počtu
2 kusů, kteráŽto zvířata chovatel nakoupil od chovatele, ktený má uvedený druh zvířat
schválen podle platných předpisů' PředloŽená Žádost obsahovala náleŽitosti stanovené v
$ 13 odst. 5,6 zozT ve znění účinnémod 1.10.2008' Výše označenédruhy zvířat jsou
uvedeny v $ 2 odst. 3 písm' e) vyhl. č. 41112008 Sb., o stanovění druhu zviřat vyŽadujících
zvláštnípéči.Kontrola chovatelského zařizení byla dokumentována protokolem o kontrolním
zjištěníč. Pl<z 09/039'
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orgán ochrany zvířat zkoumal, zda chovatel má vytvořeny přiměřené podmínky pro
zdjmový chov druhů zviřat vyŽadujícíchzvláštnípéči,zejména podmínky pro zachování
jejich fýziologických funkcí a zajištění jejich biologických potřeb tak, aby nedocházelo
k-ootesii, utrpenÍ nebo poškození zdraví zvířat a zda přUal opatření proti úniku zvířat.
Kontrolou, která se uskutečnila v chovatelském zařízení bylo zjištěno, Že vytvořené
podmínky jsou zcela přiměřené zájmovému chovu zviřat a chovatel přijal dostatečná
opatření proti jejich úniku.

Vzhledem ktomu, Že chovatel splnil všechny podmínky stanovené V

1

zozT

s

13 odst.
pro chov druhů zvířatvyŽadujících zvláštní péěi v zájmovém chovu a uhradil správní

poplatek podle poloŽky 74 písm. a) sazebníku poplatků, který tvoří přílohu zák. č,. 63412004
Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějšíchpředpisů, ve výši 't000 Kč kolkovou
známkou, rozhodl správní orgán o vydání povolení k chovu zvířat vyŽadujícízvláštní péčina
základě předloŽené Žádosti chovatele.
Povinnost chovatele k trvale nezaměnitelnému označenívšech v chovu narozených
zvířatvyŽadujících zvláštní péči,vzniká podle $ 3 odst. 2 písm. e) vyhl. č.411l2o08 Sb., před
jejich odstavem, nejpozději však do 90 dnŮ po narození.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnuti můŽe účastníkřÍzeni podat odvolání do 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí. odvolání se podává u Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj,
Lazy V.654, PSČ 760 01 Zlín, odvolacím správním orgánem je Státní veterinární správa CR
Praha (S 81 aŽ $ 85 správního řádu).
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