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T: +420 541 594 472

Palackého třída 174, Brno, 612 38

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro
Jihomoravský kraj

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum: 12.4.2022 Popis: Předložení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Popis:Datum: Oznámení o ukončení kontroly12.4.2022

MVDr, Olga Tůmová 620312

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)

Útulek Tibet, z.s., Marefy č. p. 44, 68501 Bučovice

CZ 62C01754

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

22665625

Alžběta Blašková - provozovatelka

691551

30.9.1981

Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):

Povinná osoba

Jméno a příjmení:

49°8'47,736"N, 16°58'14,226"E

Kontrolovaná osoba

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

Kontrolovaná osoba:

Číslo OP nebo pasu:

Kód katastrálního území:

IČ:

Datum narození:

Souřadnice:

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

Útulek Tibet, z.s., Marefy č. p. 44, 68501 Bučovice
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Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 12.4.2022 od 10:00
hodin do 12:00 hodin. 

Byla provedena kontrola Útulku Tibet v Marefách, provozovatelky paní Alžběty Blaškové. V útulku jsou
chováni nalezení nebo darovaní psi a kočky, v době kontroly také 2 morčata 1 vodní želva a 4 králíci.
Kromě nich jsou zde jako pet zvířata chována i hospodářská zvířata:
- 3 prasata, 6 ovcí, 2 kozy, 10 slepic a 2 ks skotu (kráva a slepá jalovice). Tato hospodářská zvířata již
nejsou nabízena k adopci a jsou v útulku ponechána na dožití. Provozovatelka má registrované
hospodářství a ovce, kozy a skot jsou nahlášení do ústřední evidence, registr je veden elektronicky.
Prasata jsou registrována přes Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti. Prasata
jsou značena čipováním, skot má ušní známky, ovce obojek s registračním číslem, kozy obojek anebo
ušní známky.  Zvířata jsou chována ve vyčleněné ohradě, k úkrytu zajištěn přístřešek (kovová
konstrukce krytá plachtou),na zemi přístřešku stlaná sláma, seno podáváno do jeslí, voda v nádobách.
Skladování sena a slámy pod druhým přístřeškem. Hnůj ukládán na vlečku a vyvážen na smluvní pole.
Slepice jsou chovány ve výběhu s kurníkem,  prasata pod zděným přístřeškem s volným vstupem do
výběhu. Králíci jsou chováni ve zděném přístavku v ohrádce, kde byla ustájena i jedna ovce s parézou
pánevních končetin.
Kočky jsou chovány v zateplených ubikacích zbudovaných na zahradě za domem útulku, ubikace jsou
propojeny s venkovními voliérami. Kočky očkované, kastrované a vhodné k adopci nebo plaché kočky
jsou chovány společně v ubikaci se 4 propojenými místnostmi a voliérami. Samostatně jsou chovány
kočky FIV pozitivní a samotatně kočky FeLV pozitivní.  Všechny prostory pro kočky jsou vybaveny
pelíšky, policemi, průlezkami, škrabadly a kočičími záchodky. Stáří zde chovaných koček je 1 rok - 11
let. Zvířata jsou krmena granulemi a konzervami (Calibra, Royal, Smilla), granule jsou k dispozici v
miskách po celý den, konzerva je podávána 1x denně. Voda k napájení pochází ze studny je rozmístěna
v miskách ve všech ubikacích. Podlahy vnitřních ubikací jsou omyvatelné a dezinfikovatelné (linoleum). 

V areálu útulku je zbudovaná zděná karanténní místnost, která zároveň slouží i jako hospitalizační
místnost,  Karanténní místnost je vybavena  boxy umístěnými ve dvou řadách nad sebou, jednotlivé
boxy v řadě je možné propojit, podlaha boxů je vyhřívaná. Všechny stěny boxů jsou snadno omyvatelné
a dezinfikovatelné.Na tuto místnost navazuje ošetřovna, kde je prováděno vyšetření zvířat, odběry
vzorků i kastrace. Kočky přijaté do karantény jsou testovány na FeLV, FIV, dále se provádí
parazitologické vyšetření a vyš. na panleukopenii. Dle zdravotního stavu je zahájena léčba a následně i
kastrace, během které jsou kočky označeny čipováním a také tetováním do levého ucha.

Psi jsou chováni volně v domácnosti provozovatelky útulku. V době kontroly zde bylo chováno 12 psů
kříženců,ve stáří 4 - 19 let, někteří se zdravotním handicapem (např. kříženec s ochrnutými pánevními
končetinami, který využívá psí vozíček). Psi jsou také krmeni komerčnimi krmivy (granule, konzervy),
voda v nádobách.  V domě v přízemí jsou různě rozmístěné matrace a pelíšky pro psy. Mezi psy se také
volně pohybuje několik koček.
Skladovací prostory pro krmivo a pomůcky - zahradní domky, jsou uzavíratelné a uzamykatelné.

Odbornou veterinární činnost v chovu zajišťuje řada veterinárních lékařů, dle specializace. Jsou  to např.
MVDr. Petr Vymazal, Vyškov, MVDr. Alena Bartošková, Brno, MVDr. Michal Šibal, Věteřov, Animed a
AB Clinic, Brno, péči o skot, ovce a kozy zajišťuje MVDr. Ivo Tejnil, Brno, péči o prasata MVDr. Zdeněk
Fajt. 

Provozovatelka útulku předložila očkovací průkazy všech psů s platně vyznačenou vakcinací proti
vzteklině. Kočky jsou značeny čipem a tetováním do levého ucha, psi jsou čipovaní a vpřípadě, že se
provádí anestezie, tak se značí také tetováním. Útulek provozuje internetové stránky s aktuálním
seznamem zvířat, je vedena evidence přijatých a vydaných zvířat a evidence úniků, ke kterým však
nedochází. Je zpracován provozní řád. 

Příloha č. 1: seznam otázek týkající se provozu a fungování útulku pro toulavá a opuštěná zvířata (6

stran)

 

Kontrolní zjištění:

Předmět provedené kontroly:

Kontrola útulku Tibet - chov hospodářských a zájmových zvířat
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Zvíře počet

Kontrolovaná zvířata

Útulky pro hospodářská zvířata

skot krávy a jalovice mléčná produkce 2

prasata prasata odchov a výkrm 3

ovce ovce 6

kozy kozy 2

zajícovci, hlodavci králík domácí 4

drůbež hrabavá
kur domácí - nosnice - užitkový
chov do 350 kusů

10

drůbež vodní kachna domácí 2

Počet stran příloh k tomuto protokolu: 6

Pořízena obrazová dokumentace Přiloženo pověření přizvané osoby

Datum vyhotovení protokolu: 20.4.2022

Poučení:

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, Olga Tůmová
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