
cj.

PalackéhotřídaI74
612 O O BRNO

2011/698/KVSB Vyřizuje: MVDr. Ilja Resch V Brně dne 7.3'20II
cz 1I-s62077-r54

RoZHoDNUTÍ
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, jako věcně a místně příslušný správní orgán,

podle$47odst. 1písm.b)a$49odst. 1písm.k)zákonač.16611999Sb.,oveterinárnípéčiaozměně
některých souvisejících zákonů (veterinárni zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě Žádosti
níŽe uvedeného pořadatele rozhodla takto:

Pro konání svodu skotu, prasat, ovcí, koz a koní bez mezinárodní účasti

KRAJSKÁ VETERIxÁnnÍ spnÁvA
pro Jihomoravský kraj

Náro dní výstava hosp odářský ch zv íř at

23.-26.6.2011

22.6.2011 10:00 - 2I:00, 23.6.2011 do 8:00

VýstaviŠtě Brno

Veletrhy Bmo, a.s., Genoservis, a.s. Olomouc

název akce:

datum:

přejímka zviŤat:

místo konání :

pořadatel :

E: 541 594461
e-mail: insp.brno.kvsbt(t)svscr. cz

Bankovní spojení: ČxB gRNo,
č'it.46629621 l 0710

odpovědná osoba : Mgr. Jan Kuběna, te| '724056257, Mgr. Tomáš Truhlář, tel:606769418

se stanovuií následující veterinární podmínky:

Veterinární podmínky pro výše uvedené druhy zvířat jsou uvedeny v přílohách č. l-5.

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1

647 00 Brno

IC 65392281



odůvodnění:
Podáním ze dne I0.2.2011, které bylo doručeno na inspektorát Brno Krajské veterinární správy

pro Jihomoravský kraj dne 16'2.2011', požádal shora citovaný pořadatel o určení veterinárních
podmínek pro výše konkretizovaný svod.

Vzhledem k tomu, že pŤi svodu dochází k soustředění zvíŤat rizných chovatelů, ěimž vznlkají
určitá nákazová rizlka, byly za účelem ochrany zdraví zviŤat a s ohledem na aktuální nákazovou
situaci, stanoveny výše uvedené veterinární podmínky.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnuti lze podat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Státní
veterinární správě ČR prostřednictvím Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého
tŤida I74, 612 38 Brno.

MVDr' DuŠ

E: 541 594461
e-mail: insp.brno.kvsb@svscr. cz

ředitel odboru o

Bankovní spojení: CNB BRNO,
č.n.4662962I l 0110

any zdraví
Yat

Příloha 1

PŤíIoha2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5

SKOT
PRASATA
OVCE
KOZY
KoNĚ

Na vědomí : GENOSERVIS, a.s , Komenského 367,783 73 olomouc
ÚN,lČ emo - střed, Dominikánská2,601 69 Brno

IČ:65392281


