01. Identifikační kód
02. Kód životní situace
177
03. Pojmenování (název) životní situace
Pořádání veřejného vystoupení zvířat
(za veřejné vystoupení se nepovažuje i svod zvířat)
04. Základní informace k životní situaci
4 Základní informace k životní situaci
Pořadatel veřejného vystoupení je povinen:
a) zajistit, aby při veřejném vystoupení byla přítomna fyzická osoba (§ 8 odst. 2 zákona na
ochranu zvířat proti týrání), která je schopna:
1. rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,
2. zjistit změny v chování zvířat,
3. určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
4. bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat,
5. organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení.
b) oznámit nejméně 14 dní před konáním veřejného vystoupení krajské veterinární správě a
příslušné obci, dle statutu města Brna příslušnému úřadu městské části na území města Brna
místo, datum konání, druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit, údaje
umožňující identifikaci osoby podle § 8 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání a současně s oznámením předložit seznam činností se zvířaty.
c) poučit osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, jak mají manipulovat
se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámit je se zásadami zabezpečení
pohody a ochrany zvířat podle tohoto zákona a kontrolovat, zda je v průběhu veřejného vystoupení zvířat dodržují,
d) oznámit porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veřejného vystoupení ) krajské veterinární správě.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
ořadatel veřejného vystoupení zvířat oznámí nejméně 14 dní před konáním veřejného vystoupení zvířat Krajské veterinární správě pro Jihomoravský kraj a věcně a místně příslušnému
úřadu městské části na území města Brna.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Viz bod č. 4
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Viz bod č. 4
08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
ÚMČ Brno - Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 174, 612 00 Brno
09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
ÚMČ Brno - Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný, referent životního prostředí,
Ing. Michal Šípek, kancelář č. 12, úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do
17:00 hodin, tel 547428918.
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
současně s oznámením předložit seznam činností se zvířaty a údaje umožňující identifikaci
osoby podle § 8 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání – viz bod č. 4 b)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
nejsou
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

nejsou
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
nejsou
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
dodržení podmínek zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
16. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
17. Jaké jsou související předpisy
18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným
prostřednictvím Odboru stavebního a všeobecného ÚMČ Brno - Nový Lískovec k Odboru životního prostředí MMB
19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
20. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Za správnost návodu odpovídá útvar
ÚMČ Brno - Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný
23. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Ing. Michal Šípek
24. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
18.11.2013
25. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
18.11.2013
26. Datum konce platnosti návodu
Není znám

