Vyplňujte jen bílé kolonky!
Žádost vyplňujte na počítači; kolonky se zvětší automaticky podle množství textu.
ŽÁDOST O udělení POVOLENÍ K PORÁŽCE ZVÍŘAT PRO POTŘEBY CÍRKVÍ
a NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICHŽ náboženské obřady
STANOVÍ ZVLÁŠTNÍ METODY PORÁŽKY ZVÍŘAT,
podle § 5f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
1.
Identifikační údaje žadatele

Žadatel - název církve nebo náboženské společnosti



IČ, bylo-li přiděleno


Sídlo žadatele



Statutární orgán žadatele – jméno, popřípadě jména a příjmení jeho člena



Osoba zmocněná k zastupování ve správním řízení – jméno, popřípadě jména a příjmení
E-mail




Adresa pro doručování osoby zmocněné k zastupování ve správním řízení
Telefon (denní)





ID datové schránky



2.
Osoba splňující podmínky stanovené v § 5a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. – jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození

 

Místo trvalého pobytu (popř. též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu) osoby splňující podmínky stanovené v § 5a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb.


3.
Údaje o porážkách

Údaje identifikující jatka, na kterých má být porážka prováděna - název, sídlo, IČ



Druhy a maximální počty zvířat, která hodlá žadatel na jednotlivých jatkách porazit za den a za kalendářní rok.       . - vyplňte kalendářní rok, na který žádáte o povolení
Pozn.: Pokud se jedná o první žádost pro daný kalendářní rok, vyplňte pouze sloupce „Druh, kategorie zvířat“ a „Maximální počet za kalendářní rok celkem“. 

Druh, kategorie zvířat
Nyní povoleno (ks)
Navýšení (ks)
Maximální počet zvířat za den (ks)
Maximální počet zvířat za kalendářní rok celkem (ks)

















































Odůvodnění požadovaného počtu zvířat 



Způsob porážky zvířat - zaškrtněte (x) požadovaný způsob

halal

košer

4.
Datum
Razítko a podpis žadatele









Přílohy žádosti: 
písemný souhlas provozovatele podniku s prováděním porážky zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, na uvedených jatkách, s uvedením maximální denní a roční kapacity jatek pro daný druh a kategorii zvířat, 
popis náboženského obřadu nebo předpis církve a náboženské společnosti, který stanoví zvláštní metody porážky zvířat, a to v českém jazyce, 
podrobný popis způsobu provedení porážky zvířete, 
písemné potvrzení církve a náboženské společnosti o způsobilosti osoby uvedené v bodě 2žádosti (§ 5f odst. 3 písm. a) zákona) k provedení požadovaného způsobu porážky tak, aby bylo minimalizováno utrpení poráženého zvířete,
plná moc k zastupování žadatele ve správním řízení. 


