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V Zlíně dne 18.05.2016 

Poskytnutí informace o výsledku kontroly v chovu psa Střítež v režimu zákona 
č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999Sb.)“ 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Zlínský kraj (dále jen „KVS SVS pro ZL kraj“) 
obdržela Vaši žádost o poskytnutí informací o výsledcích šetření v chovu psa, konkrétně kokršpaněla 
na adrese Střítež nad Bečvou. 

KVSZ Vám v dané věci sděluje, že dne 26. 4. 2016 zahájila kontrolu v chovu psa na adrese Střítež nad 
Bečvou, která byla dokončena 2. 5. 2016. Pes, samec, nar. v roce 2003, plemene anglický kokršpaněl, 
bez průkazu původu, který byl dříve chován na adrese Střítež nad Bečvou č. p., je v současné době 
chován na adrese Střítež nad Bečvou č. p.  

Výživný a zdravotní stav psa je již částečně ovlivněn jeho věkem (13 let). Podmínky chovu psa nebyly 
zcela optimální, tj. z hlediska úpravy srsti byla péče zanedbaná, pes nebyl zřejmě od mala dostatečně 
navykán na pravidelnou úpravu srsti. Rovněž umístění boudy pro psa nebylo shledáno jako zcela 
vhodné, ale jak bylo zjištěno, měl pes i jiné možnosti úkrytu před nepříznivými podmínkami, které mu 
umožňoval úvaz na řetězu o délce 5 – 6 m. Vazný způsob chovu byl chovatelem zvolen z důvodu 
zabránění úniku psa chovaného na neoploceném pozemku u rodinného domu. Pes je platně očkován 
proti vzteklině. 

Dle sdělení chovatele měly být v měsíci květnu 2016 zahájeny terénní úpravy v okolí rodinného domu, 
při nichž dojde ke změně umístění psí boudy. V době dokončení kontroly provedl chovatel již částečnou 
úpravu srsti na končetinách psa ostříháním, úprava srsti na ušních boltcích měla být řešena ve 
spolupráci s odborníkem. 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení veterinárního zákona ani porušení zákona na ochranu zvířat proti 
týrání.  

MVDr. František Mahdalík 
ředitel 

podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

 


		2016-05-18T08:36:07+0200




