Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj
Třída Míru 101, 779 00 Olomouc, tel.č. 585700730, fax: 585700746
IČ: 65392299
ID datové schránky: 4jhaimr, e-mail: epodatelna.kvsm
Naše č.j. : 2010/4939-2/KVSM

Vyřizuje : MVDr. Radovan Čech

V Olomouci dne 1.12.2010

Rozhodnutí
Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
§ 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů, (dále jen veterinární zákon), v souladu s § 49 odst. 1 písm. n)
veterinárního zákona a § 67, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen
správní řád) rozhodla, a dává
chovateli

Ze m ě d ě l s k é d r u ž s t v o H a ň o v i c e ,
se sídlem Haňovice 18, p. Chudobín, PSČ 783 21, IČ 00147346
( dále jen chovatel )

souhlas
s prodejem syrového, mlékárensky neošetřeného kravského mléka v místě výroby - z
hospodářství Haňovice evidovaném v Ústřední evidenci Českomoravské společnosti chovatelů pod

CZ 71020550 a zde umístěné mléčnice registrované pod č. CZ 71990646, chovatelem přímo
spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti v souladu s § 27 a) odst. 1, písm. e) veterinárního
zákona, podle kterého je chovatel povinen při každé změně chovu zvířat a každé změně
způsobu získávání, ošetřování a zpracování mléka, která by mohla ovlivnit jeho zdravotní
nezávadnost, nejméně však jednou za 6 ( slovy šest ) měsíců zajistit laboratorní vyšetření
mléka tak, aby toto splňovalo požadavky a kritéria, stanovená pro syrové mléko předpisy
Evropských společenství.
Odůvodnění:
Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, dále jen KVS Olomouc, obdržela dne 24.11.2010
pod č.j. 2010/4939/KVSM žádost chovatele - Zemědělské družstvo Haňovice, se sídlem Haňovice
18, p. Chudobín, PSČ 783 21, IČ 00147346 o souhlas s prodejem syrového kravského mléka ze
svého hospodářství Haňovice, CZ 71020550 a zde umístěné mléčnice - registrační č. CZ 71990646.
Chovatel spolu se žádostí předložil výsledky laboratorních vyšetření syrového kravského mléka
produkovaného dojnicemi chovanými na tomto hospodářství, ošetřovaného a uchovávaného
v předmětné mléčnici, vyšetřovaného v Laboratoři pro rozbor mléka Brno – Tuřany za období září
2010 až listopad 2010. Předložené výsledky dokládají, že toto mléko splňuje požadavky a
kritéria, stanovená pro syrové mléko předpisy Evropských společenství. Dále chovatel
předložil výpis z Obchodního rejstříku identifikujícího chovatele.
Dnem přijetí předmětné žádosti bylo KVS Olomouc zahájeno správní řízení ve věci vydání
souhlasu s prodejem syrového kravského mléka přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti.
Prodej syrového, mlékárensky neošetřeného mléka v místě výroby mléka přímo spotřebiteli se řídí
požadavky stanovenými v § 27 a) odst. 1, písm. e) veterinárního zákona a v § 13 vyhlášky č.
289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty v platném znění a
mléko musí splňovat požadavky a kritéria stanovená pro syrové mléko předpisy Evropských
společenství upravujícími zvláštní hygienická providla pro potraviny živočišného původu.
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Krajská veterinární správa provedla kontrolu - výkon státního veterinárního dozoru u chovatele na
farmě Haňovice dne 26.11.2010, zjištěné skutečnosti jsou zaznamenány v Protokolu o kontrolním
zjištění CZ-S71003-041 ze dne 26.11.2010. Při kontrole nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by
byly v rozporu se ust. § 27 a) odst. 1, písm. e) veterinárního zákona a § 13 vyhlášky č. 289/2007
Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty v platném znění a které by
bránily vydání souhlasu KVS Olomouc ve smyslu podané žádosti. Při této kontrole byl KVS
Olomouc předložen provozní a sanitační řád prodeje mléka, schválený chovatelem dne 26.11.2010.
Proti protokolu nebyly kontrolovanou osobou ve stanovené lhůtě podány písemné a zdůvodněné
námitky.
Na základě doložení splnění zákonných požadavků stanovených pro prodej syrového, mlékárensky
neošetřeného mléka v místě výroby přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti bylo
rozhodnuto tak, jak ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání ke Státní
veterinární správě České republiky prostřednictvím Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj,
Tř. Míru č. 101, 779 00.

MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel
Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj

Určeno:
Zemědělské družstvo Haňovice, Haňovice 18, p.Chudobín, PSČ 783 21 1x prostřednictvím datové
schránky
KVS Olomouc 1x do spisu
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