Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj
Lazy V. 654, 760 01 Zlín 1
Č. j. SVS/2017/030082-Z

ROZHODNUTÍ
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Lazy V. 654, Zlín, jako
věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a odst. 7 a § 49 odst. 1 písm. h)
bodu 2 a § 77c odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), rozhodla v souladu s článkem 31 odst. 2 nařízení (ES)
č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv
a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat o žádosti, kterou podal:
název firmy: KOVÁŘ plus s.r.o., místo podnikání: Podolí 63, obec a PSČ firmy: 68604 Podolí, IČ:
25578936, dne 9. 2. 2017 o schválení podniku, závodu nebo jiného zařízení, v němž se zachází se
živočišnými produkty
takto:
podnik, závod nebo jiné zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty (provozovna):
-

jméno nebo název podniku: KOVÁŘ plus s.r.o.

na adrese
-

ulice podniku: Podolí 63

-

obec a PSČ podniku: 68604 Podolí

provozovatele (obchodní firma, nebo název)
-

název firmy: KOVÁŘ plus s.r.o.

se sídlem podnikání
-

místo podnikání: Podolí 63

-

obec a PSČ firmy: 68604 Podolí

identifikační číslo (IČ): 25578936
se dočasně schvaluje
pro následující typy provozů: ostatní výroba potravin - zmrazování.
Uvedenému podniku je přiděleno schvalovací číslo CZ 8023
Výše uvedený provoz je dočasně schválen do 6. 6. 2017

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.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ústřední
veterinární správě Státní veterinární správy prostřednictvím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj, Lazy V. 654, Zlín.
Ve Zlíně dne 6. 3. 2017

otisk úředního razítka

MVDr. František Mahdalík
ředitel
podepsáno elektronicky
Obdrží prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS: kfst8b3
KOVÁŘ plus s.r.o.
63 Podolí
686 04 Podolí
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Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj
Lazy V. 654, Zlín, 760 01
T: +420 577 009 641, F: +420 577 211 481
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsz@svscr.cz
ID datové schránky: wjh8cgi

Příloha k rozhodnutí č. j.: SVS/2017/030082-Z

Doklad
o dočasném schválení a registraci
vydaný podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. h) bod 2. zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, podle článku 31 odst. 2 písm. c) nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004
a článku 3 odst. 1 nařízení EP a Rady (ES) č. 854/2004

Označení podniku, závodu, nebo jiného zařízení (provozu), v němž se zachází se živočišnými produkty:
KOVÁŘ plus s.r.o.
Adresa podniku:
Podolí 63, 68604 Podolí

Firma
Název firmy:
KOVÁŘ plus s.r.o.
Sídlo nebo adresa:
Podolí 63, 68604 Podolí
IČ: 25578936

Veterinární schvalovací číslo

CZ 8023
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Typy provozů, pro které je vydáno schválení:
ostatní výroba potravin - zmrazování

Krajská veterinární správa, která vydala toto schválení, je oprávněna je pozastavit nebo odejmout,
jestliže zjistí, že požadavky nebo podmínky, za kterých bylo vydáno, nejsou dodržovány.
Ve Zlíně dne 6. 3. 2017

MVDr. František Mahdalík
ředitel
podepsáno elektronicky

Str. 2 z 2

