M stský ú ad v Chropyni
odbor výstavby a životního prost edí

Žádost
o povolení konání svodu zví at

podle § 46 zákona . 166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm n souvisejících zákon
(veterinární zákon) v platném zn ní
Název akce:
Po adatel:
Odpov dná osoba (adresa, telefon):

Datum konání akce:
Náhradní termín:
Místo konání:

Souhlas majitele (nájemce) prostor (areálu) konání svodu:

Datum:
Podpis žadatele (+ razítko organizace):

P íloha:
Ur ení veterinárních podmínek Okresní veterinární správy v Krom íži (SVS Praha 1)
Propozice akce

Odbor výstavby a životního prost edí M stského ú adu v Chropyni vydává dle § 46 zákona .
166/1999 Sb., o veterinární pé i, v platném zn ní, rozhodnutí o povolení konání svodu zví at.
Dle odst. 1 zákona „obec schvaluje po ur ení veterinárních podmínek okresní veterinární
správou místa, na nichž lze konat svody zví at a trhy ur ené k prodeji živo išných produkt , a
povoluje jejich konání“.
P i po ádaných svodech používejte p iloženého tiskopisu žádost o povolení konání svodu.
Svodem zví at se podle výše citovaného zákona rozumí soust ed ní zví at z r zných chov na
ur eném míst a k ur enému ú elu, zejména trh se zví aty, výstava nebo p ehlídka zví at,
zkoušky výkonnosti a chovatelské sout že.
Dle § 9 odst. 2 zákona je po adatel svodu zví at povinen požádat obec o povolení konání
svodu zví at. P ed podáním této žádosti je povinen vyžádat si od p íslušného orgánu
veterinární správy veterinární podmínky pro konání svodu zví at a je povinen zajistit jejich
dodržování.
V p ípad nespln ní t chto povinností po adatele svodu zví at krajská veterinární správa uloží
fyzické osob , která není podnikatelem pokutu do výše 10.000,- K (§ 71 odst. 1) a v p ípad
právnické osoby nebo fyzické osoby oprávn né k podnikání pokutu až do výše 300.000,- K
(§ 72 odst. 3)

