Městská veterinární správav Praze Státní veterinární správy
svsl2o14to2733&A
č.i.
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Doklad o

povolení k výkonu někteďch
veterinárních asanačníchčinností
vydaný podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. s) bod 2 a § 51 odst. 1
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinámí péčia o změně něktených souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Adresa:_4eyetol_qelei_Z0_/_1_8_5_?,_!.§?_0p_Plabq_6__

lč:

_2991735]-

CZ 1 1 7 1 3 B 7

Veterinárníschvalovacíčíslo:

B

Činnost, pro kterou je povolení vydáno:
_Spsqiélniqsbnnná_derhíekse.,d9{1s3l1c_e_ a_detatieac_e_ yš9!É_po_Ur_v!náp_|y_ch n_eb_o_ rcnědšLs_k}_ch

____

p_t_oy_o_{oa/9!.yy!T9_sp_9qiélní_egt nnoš_Cezin_fel<gspro_v_{CěÉpq,r|§rt_o_v_qlelenrdlevglli_cht|_ttžs_b_
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Krajská veterinární správa, která vydala toto povolení, je oprávněna je pozastavit
nebo odejmout, jestliže zjistí, že požadavky nebo podmínky, za ktených
bylo vydáno, nejsou dodžovány.

V lqzg

dne

Jtq4;q,11
krajská veterinárn í správa
(razítko, podpis)

Městská veterinární správa v Praze
Státní veterinární správy
Na Kozačce3,t20 00 Praha 2
č. 3. svslz 0141027330-A

ROZHODNUTI
Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen MěVS v Praze SVS)
vydávájakomístněavěcněpříslušnýorgánpodle § 47odst. 4a§49 odst. 1písm. s)bod2záŮ<ona
é. t66l1999 Sb., o veterinámí péčia o změně někteqých souvisejícíchzákonů (veterinámí zákon),
ve znění pozdějšíchpředpisů, (dále ,,správní orgán"), a podle § 67 zákona č. 500/ 2004 Sb., správní
řád, v platném znéni následující

povolení k výkonu veterinární asanační činnosti

pro právnickou osobu společnost Derutízace Růžičkas.r.o., lČ ZgOtll51, se sídlem Zeyerova A|ej
20ll852,162 00 Praha 6, podle § 49 odst. 1 písm. s) bod 2. veterinárního zákona
v rozsahu:

Speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace včetně potravinářslEch nebo zemědělsbých
proýozoven, vyjma speciální ochranné dezinfekce prováděné poslcytovatelem zdravotních služeb v
jeho objektech a vyjma použitítoxiclcych a vysoce toxiclEch chemiclcych látek a přípravkŮ.

Pod veterinárním schvalovacím číslem:CZ 11713878

n

odůvodnění
MěVS v Praze SVS obdržela dne 08.04 2014 žádost spoleěnostiDeratizace Ružičkas.r.o., o
povolení výkonu některých veterinárních asanačníchčinností.Správní orgán posoudil žádost a
vydal povolení k výkonu výše uvedené činnosti na zékladé předloženítěchto dokumentŮ:

1) Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 160227
ze dne 20.II2013

2) Osvědčenío odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, desinsekce a
deratizace podle § 58 odst. I zákona č 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdravi a o změně
někteqých souvisejících zákonů, ve znéni pozdějších předpisů pana Miloše RŮžičky, r.Č.
Rozhodnutí str. l/2

66070710371, pod zn.

HSHMP -7666l38l20IltDDD

ze dne

2I.220tI.

3) OsvědČenío odborné způsobilosti k qýkonu speciální ochranné dezinfekce,
desinsekce a
deratizace Podle § 58 odst. 2 zálkona ě 2581200Ó Sb., o ochraně veřejného zdravía

o změně
některých souvisejících zákonŮ, ve znění pozdějšíchpředpisů pro pana Miloše Růžičku,
r.č.
66070710371, pod zn. HSHMP -7667l39l20tílDDD-ze dne 21.2žOIt.

4) OsvědČenío odborné zpŮsobilosti k qýkonu speciální ochranné dezinfekce, desinsekce
a

deratizace Podle § 58 odst. l zákonač25812000 Sb., o ochraně veřejného zdravía o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů pana Ťomáše Kopeckého, r.č.
79062510462, pod zn. S-HSHMP - l67t4l20l3l3833 ze dne 9.4 20t3.

5) OsvědČenío odborné zpŮsobilosti kvýkonu speciální ochranné dezinfekce, desinsekce
a
deratizace Podle § 58 odst. 2 zákona č 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdtavi a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů pana T-omáše Kopeckého r.č.
,
79062510462,podzn. S- HSHMP - 167161201313835 ,e dn" 8.4 2013.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí |ze podat odvolání

k

Ústřední veterinámí správě SVS

prostřednictvím MěVS v Praze SVS do 15 dnů od jeho doručení.

Podle zákona 63412004 sb. o správních poplatcích ve zrĚní pozdějších předpisů a zmén podléhá
vydaní tohoto povolení zpoplatnění ve výši 1000 kč ve formě řolku.

Y Praze dne

11.04 2014

Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.

kz
M\rDr. l{adn Jánollk
reterinámí inspektor
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