Pořádání veřejného vystoupení zvířat
Název životní situace
Pořádání veřejného vystoupení zvířat
Základní popis
Pořadatel veřejného vystoupení zvířat je povinen oznámit veřejné vystoupení zvířat.
Oprávněn jednat
Pořadatel akce.
Podmínky a postup řešení
Pořadatel akce předloží 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a
příslušné obci místo a datum konání akce, druh a počet zvířat, která se veřejného vystoupení účastní,
identifikaci osoby podle § 8 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů a seznam činností se zvířaty.
Zahájení řešení
Pořádat veřejné vystoupení zvířat a předložit výše uvedené údaje.
Na které instituci řešit
Městský úřad Vodňany.
Kde, s kým
Odbor životního prostředí MěÚ Vodňany, náměstí Svobody 18/I., kancelář č. 8, Ing. Šimková Věra.
Potřebné formuláře
Nejsou stanoveny zákonem.
Poplatky a úhrada
Bez poplatků.
Lhůty pro vyřízení
Není stanovena lhůta, jedná se pouze o oznámení.
Další účastníci
Nejsou stanoveni.
Elektronická služba
muvod@muvodnany.cz, ID DS: fb9bfyg
Postup dle předpisu
•

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

•

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

Opravné prostředky
Nejsou stanoveny.
Sankce
V případě neoznámení veřejného vystoupení stanoveného v § 8 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, uloží příslušná obec pokutu do 200.000,- Kč fyzické
osobě, která není podnikatelem, nebo pokutu do 200.000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě
podnikající.
Nejčastější dotazy
Kterých zvířat se týká veřejné vystoupení? Co je veřejné vystoupení zvířat?
Týká se zvířat v zájmových chovech a všech ostatních zvířat, která nejsou užívána jako zvířata
hospodářská. Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se
zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných
sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání,
nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo
určitých vloh; za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat.
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
Za správnost popisu odpovídá
Odbor životního prostředí MěÚ Vodňany.
Kontaktní osoba
Ing. Věra Šimková, telefon: 383 379 172, e-mail: simkova@muvodnany.cz
Poslední aktualizace
24.09.2015
Konec platnosti
Nestanoven.
Poznámka
Veřejné vystoupení se netýká hospodářských zvířat.

