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T: +420 567 570 240

Rantířovská 94/22, Jihlava, 586 01

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro
Kraj Vysočina

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum: 7.12.2021 Popis: Předložení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Popis:Datum: Oznámení o ukončení kontroly7.12.2021

MVDr. Milan Kujal 610203

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):

Číslo služebního průkazu:

Elektronická adresa podatelny:

ID datové schránky:

(jméno a příjmení, důvod přizvání):Přizvaná osoba

Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle:

§ 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb.,

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

§ 22 zákona č. 246/1992 Sb.,

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

§ 24 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.,

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

COCO BONGO, s. r. o., Kaštanova 1338, 665 01 Rosice, IČ 29307261, Kočičí domov Sissi, 594 54 Křoví
227

Obchodní jméno, sídlo / Jméno a příjmení, adresa, číslo OP nebo pasu:

Gabriela Bašnárová

676683

27.2.1968

Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):

Povinná osoba

Jméno a příjmení:

Kontrolovaná osoba

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

Kontrolovaná osoba:

Kód katastrálního území:

IČ:

Datum narození:

Souřadnice:

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

Křoví
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Kontrola byla zahájena předložením služebního průkazu S61097 a identifikací chovatele. Uskutečnila se 
v místě státního veterinárního dozoru dne 7.12.2021 od 13:00 do 14:00 hodin na žádost chovatelky o 
registraci útulku pro zvířata, která hodlá provozovat útulek pro kočky a psy.  Při kontrole byla dodržena 
platná protiepidemická opatření. Bylo zjištěno, že se na chovatelku nevztahují v souvislosti s 
onemocněním covid 19 žádná omezení, není v (pracovní) karanténě.  použití u zvířat.
Paní Bašnárová je zkušená chovatelka psů a koček.  Má vybudované a vybavené tři temperované 
chovné místnosti pro kočky (4,8 x 3,1 m, 3,6 x 3,1 m, 3,6 x 3,6 m) s vybavením a s výběhem 10,46 x 
3,54 m, dále technické zázemí v další místnosti pro uskladnění krmiva, dezinfekčních a čistících 
prostředků a pro praní a vyčleněnou místnost i venkovní zateplený kotec, které budou sloužit jako 
karanténní, resp. izolační. 
Dále jsou vybudované dva venkovní výběhy pro psy i kočky (12,6 x 15,1 m) s domkem a tři výběhy 
nepravidelného tvaru o rozměrech asi 7,6 x 17 m, které budou sloužit i v zamýšleném zařízení pro psy 
typu hotelu i útulku.  Chovatelka podala žádost o registraci útulku pro zvířata.

Chov ostatních zájmových zvířat

Druh: Subjekt

kontrolní bod stav

Oznámení činnosti vyhovuje

Schválení a registrace vyhovuje

Personál vyhovuje

Vedení záznamů vyhovuje

Propagace týrání vyhovuje

Výkon trestu vyhovuje

 

Druh: kočka domácí

kontrolní bod stav

Inspekce - denní kontrola, klinický stav zvířat, 
izolace

vyhovuje

Volnost pohybu vyhovuje

Prostorové podmínky vyhovuje

Budovy a ustájení vyhovuje

Osvětlení vyhovuje

Manipulovatelný materiál vyhovuje

Krmivo, voda a jiné látky vyhovuje

Nedovolené zákroky vyhovuje

Způsob chovu - péče o zvířata vyhovuje

Označení zvířat vyhovuje

Evidence zvířat vyhovuje

Jiné jednání vedoucí k utrpení vyhovuje

Číslo OP nebo pasu:

Kontrolní zjištění:

Předmět provedené kontroly:

kontrola welfare útulku pro zvířata

Zvíře počet

Kontrolovaná zvířata

Chov ostatních zájmových zvířat

savci kočka domácí 20

Počet stran příloh k tomuto protokolu: 9

Pořízena obrazová dokumentace Přiloženo pověření přizvané osoby

Datum vyhotovení protokolu: 8.12.2021

Poučení:
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Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky 
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně kontrolnímu orgánu, 
musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění 
nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Podpisem kontrolovaná osoba stvrzuje převzetí a tím doručení protokolu o kontrole na místě.

Datum, podpis kontrolované osoby Datum, podpis povinné osoby

Podpis kontrolujícího Podpis přizvané osoby

Podepsáno elektronicky

MVDr. Milan Kujal
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