Městská veterinární správa v Praze
Státní veterinární správy
Na Kozačce 870/3, Praha 2, 120 00
Č. j. SVS/2018/000800-A

ROZHODNUTÍ
Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy jako správní orgán příslušný
podle § 47 odst. (4) a odst. (7) a § 49 odst. (1) písm. h) bod 4. zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, (dále jen
„veterinární zákon“) vydává na základě žádosti podané v souladu s § 51 odst. (1) veterinárního zákona,
povolení k výkonu některých veterinárních asanačních činností
uvedených v § 39 odst. (1) písm. c) veterinárního zákona, v platném znění,
na území hl. m. Prahy
subjektu: Pozor kočka!, Na Parcelách 176, 282 01 Český Brod - Liblice, IČ 02195178,
zastoupeného odpovědnou osobou, předsedkyní spolku, Ivanou Klímovou, v následujícím rozsahu:
- odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat a jejich umísťování do karantény nebo
izolace.
Vzhledem k tomu, že subjekt Pozor kočka! má vydané Rozhodnutí a Doklad o povolení k výkonu
některých veterinárních asanačních činností pod č. j. SVS/2017/093992-S ze dne 23.08.2017 Krajskou
veterinární správou Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, ponechává správní orgán i pro účely
odchytu na území hl. m. Prahy původně přidělené veterinární schvalovací číslo.
Subjektu zůstává i pro účely tohoto rozhodnutí veterinární schvalovací číslo CZ 21C08015.

Odůvodnění
V souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
se od odůvodnění rozhodnutí upouští, neboť účastníkovi řízení bylo na základě jeho žádosti v plném
rozsahu vyhověno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ústřední
veterinární správě Státní veterinární správy prostřednictvím Městské veterinární správy v Praze Státní
veterinární správy.
V Praze dne 03.01.2018

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel
podepsáno elektronicky
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Obdrží do vlastních rukou:
Ivana Klímová
Pozor kočka! z.s.
Na Parcelách 176
282 01 Český Brod
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