Pořádání svodu zvířat
Název životní situace
Pořádání svodu zvířat
Základní popis
Pořadatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu zvířat. (§ 9 odst. 2 zákona č.
166/1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů).
Oprávněn jednat
Pořadatel akce.
Podmínky a postup řešení
Podání žádosti o povolení konání svodu zvířat, ke které je třeba doložit vyjádření Krajské veterinární
správy Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj ve věci stanovení veterinárních podmínek pro svod
zvířat, souhlas majitele výstavních ploch, pokud jím není přímo pořadatel.
Svod zvířat se týká
pouze hospodářských zvířat.
Zahájení řešení
Podáním žádosti na podatelnu MěÚ Vodňany – osobně nebo poštou.
Na které instituci řešit
Místně příslušný městský úřad, v daném případě odbor životního prostředí MěÚ Vodňany.
Kde, s kým
Odbor životního prostředí MěÚ Vodňany, náměstí Svobody 18/I., kancelář č. 8, Ing. Věra Šimková.
Potřebné doklady
Žádost, „Určení veterinárních podmínek pro konání svodu zvířat“ stanovených Krajskou veterinární
správou Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, souhlas majitele výstavních ploch, pokud jím
není přímo pořadatel.
Potřebné formuláře
Nejsou stanoveny.
Poplatky a úhrada
Bez poplatků.
Lhůty pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. 30 dnů.
Další účastníci
Nejsou stanoveni.

Elektronická služba
muvod@muvodnany.cz, ID datové schránky fb9bfyg
Postup dle předpisu
•

zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy
•
•

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí lze podle ustanovení § 81, 82 správního řádu, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu
Vodňany. Podle § 85 odst. 1 správního řádu odvolání má odkladný účinek.
Sankce
V případě nedodržení podmínek stanovených v § 9 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
ve znění pozdějších předpisů, uloží příslušná veterinární správa pokutu do 10.000,- Kč fyzické osobě,
která není podnikatelem, nebo pokutu do 300.000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě
podnikající.
Nejčastější dotazy
Které zvíře je „hospodářským zvířetem“?
Hospodářským zvířetem se rozumí zvíře využívané 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 a včely.
Další informace
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj – inspektorát České
Budějovice, Severní 9, 370 10, České Budějovice.
Jiné zdroje informací
www.mze.cz
www.svscr.cz
http://portal.gov.cz/zakon/166/1999
Za správnost popisu odpovídá
Odbor životního prostředí MěÚ Vodňany.
Kontaktní osoba
Ing. Věra Šimková, telefon: 383 379 172, e-mail: simkova@ muvodnany.cz
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Konec platnosti
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