Obecní úřad
řad Králo
Královice
Královice 19
274 01 Slaný

ŽÁDOST
o schválení místa konání svodu zvířat a o povolení svodu zvířat
(§ 9 odst. 2 a § 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči)
péči

I. IDENTIFIKACE ŽADATELE – POŘADATELE SVODU
Jméno a příjmení/název

Bydliště/sídlo

Datum narození/IČ
Jméno a příjmení osoby odpovědné za
konání a průběh svodu
Telefon, mobil
E-mail

II. POPIS AKCE - SVODU
A) MÍSTO KONÁNÍ svodu zvířat
(např. obec, ulice, číslo popisné,
č. pozemku, příp. bližší místopisné určení)
určení

B) DATUM KONÁNÍ SVODU

C) DRUH AKCE – STRUČNÝ POPIS (např.
výstava, přehlídka, trh zvířat, zkoušky
výkonnosti, apod.)

D) DRUH a POČET ZVÍŘAT, která jsou
předmětem svodu

E) JMÉNO LÉKAŘE, který veterinární
přejímky zvířat provede

Datum:

………………………………………………………………………………..

Podpis žadatele, razítko:

…………………………………………………………………………………

K žádosti doložené přílohy (označit ⌧):
veterinární podmínky stanovené příslušnou Krajskou veterinární správou

Obecné podmínky:
1) Svodem zvířat se podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon) – dále jen „zákon“ - rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému
účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona;
2) Shromáždění jiných druhů zvířat, neuvedených v plemenářském zákoně, není svodem zvířat; může se však jednat o veřejné
vystoupení zvířat dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kdy konání takové akce musí pořadatel oznámit
obci alespoň 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení;
3) Hospodářskými zvířaty se rozumí zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům,
zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém
chovu, ryby a jiní vodní živočichové, včely a včelstva. Hospodářským zvířetem může být i pes, který se považuje za
hospodářské zvíře pro užitek z práce (např. pastevečtí psi, záchranářští a slepečtí psi, hlídací psi, tažní psi do spřežení, apod.);
4) O povolení ke konání svodu zvířat je povinen požádat příslušnou obec pořadatel akce (§ 9 odst. 2 zákona);
5) Před podáním žádosti je pořadatel svodu povinen vyžádat si od Krajské veterinární správy veterinární podmínky pro konání
svodu zvířat a zajistit následně jejich dodržování;
6) Svod zvířat není veřejným vystoupením zvířat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání

