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Výzva k předvedení zvířete 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, jako věcně a místně 
příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4, 7 a § 49 odst. 1 písm. x) zákona č. 166/1999 Sb., o veteri-
nární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů a § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZOZT), tímto ve smyslu § 22 odst. 1 písm. a) ZOZT a podle § 25 odst. 2 písm. c) 
ZOZT 

v y z ý v á 

pana Bohumila Waligoru, Jiráskova 2216/19, 746 01 Opava-Předměstí 

chovatele psa, aby předvedl psa úřednímu veterinárnímu lékaři Krajské veterinární správy Státní 
veterinární správy pro Moravskoslezský kraj na adrese Jiráskova 2216/19, 746 01 Opava-Předměstí, 
kde je chován pes, a to za účelem provedení kontroly podmínek chovu a posouzení jeho zdravotního a 
výživného stavu a poskytl potřebné informace – doklady o platné vakcinaci proti vzteklině, věcnou a 
osobní pomoc nezbytnou k provedení kontroly. 

Kontrola bude provedena na základě podnětu, ze kterého vyplývá, že v případě uvedeného chovu psa 
může být porušován zákon č. 246/1992 S., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn. 

Předmětného psa předveďte dne 08.09.2016 v 9.00 hodin na adrese chovu psa - Jiráskova 
2216/19, 746 01 Opava-Předměstí. 

Pokud uvedenou povinnost chovatele stanovenou v § 25 odst. 2 písm. c) ZOZT nesplníte a nařízené 
předvedení chovaného zvířete na určené místo nesplníte, dopustíte se přestupku podle § 27 odst. 1 
písm. o) ZOZT, který bude postoupen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti a za který Vám 
může být tímto orgánem uložena pokuta podle § 27 odst. 12 písm. c) ZOZT až do výše 50.000,- Kč. 

V případě, že Vám stanovené datum a čas nevyhovuje, kontaktujte Krajskou veterinární správu 
Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (MVDr. Jana Cihlářová, 553 731 945, 602 542 
893) a dohodněte si náhradní termín. 

 
MVDr. Severin Kaděrka 

ředitel 
podepsáno elektronicky 

Pan 

Bohumil Waligora  

Jiráskova 2216/19 

746 01 Opava-Předměstí 
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