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ROZIilODNUT

I

Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit (dále jen ,,Ministerstvo
zemědělství..),kteréje podle $ 20 odst. 1 písm. |) zékonaě.24611992Sb., na ochranu zviÍat
proti t;hani, ve znéntpozdějšíchpředpisů,příslušn;imorgánem ochrany zvíŤatk rozhodování
o schválení řádů ochrany zviřat při veřejném vystoupení,v Íizeni zahájenémdne 24. 3. 2009
podle $ 44 odst. I zál<onač. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znénípozdějšíchpředpisů,a na
ziů<|adé
$ 7a odst. I zákona č. 24611992 Sb., na ochranu zviŤat proti ýaní, ve znéni
pozdějšíchpředpisů,ve věci schválení řádu ochrany zvitat rozhodlo takto:
Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní a skotu _ při westernové drezúře
a dobýkařských disciplínách zvířat organizovanéWestern Riding Clubem _ Českérepubliky
předložený na základé $ 7a odst. I zákona č.24611992 Sb., na ochranu zvířat proti ýarrí, ke
schválení Ministerstvu zemědělství Western Riding Clubem - Českérepubliky, se sídlem
Benátky 1'78, 783 13 Štěpanov,IČ 4726973I, zastoupen;im ve správním iizení Klarou
Šá|kovou,se z hlediska souladu se zákonem č.24611992Sb., na ochranu zvířatproti tyrání, ve
znénípozděj šíchpředpisů,
schvaluje.

oDŮvoDNĚxÍ
Dne 24. 3. 2009 byla Ministerstvu zemědělstvídoručenažádosto schváleni Řaou
ochrany zvíiatpři veřejnémvystoupenízvířatna závodechWesternRiding Clubu ČR podaná

republiky(dálejen ,,žadatelt,,).
Westernfuding Clubem - České
aŤizenibylopřerušeno
Dne27.3.2009by|žadate|vyzvinkopravěnedostatkůpodaní
údaji.Požadované
údajebyly v souladu
do doby doplněnířádu ochranyzviřat poŽadovan;ými
v'.fuvou
dne
19.
6.2009.
s
doplněny
Na základě předloŽenéžádosti,po seznámeníse s textem řádu ochrany zvířat a na
zák|adévyhodnoceníspisovéhomateriálu,Ministerstvozemědělstvív souladus ustanovením
$ 20 odst. 1 písm. |) zákona č. 24611992Sb., na ochranu zviÍatproti ýání, ve znéni
pozdějšíchpředpisů,projednaloa rozhodlo o schváleni Řaou ochrany zvíÍatpři veřejném
vystoupeníkoní a skotu - při westernovédrezúÍea dobýkařskych disciplínách zvíÍat
organizovanéWestern Riding Clubem _ Českérepubliky, kteý je v souladu se zákonem
ve znénipozdějšíchpředpisů,a s vyhláškou
č.246/|992Sb., na ochranu zvíÍatproti t1ýrani,
č.512009Sb., o ochranězviŤatpři veřejnémvystoupenía při chovu.
Zvýše uvedenýchdůvodůbylo rozhodnutotak' jak je uvedeno ve qýrokovéčásti
tohotorozhodnutí.
Tímto rozhodnutímse nahrazujerozhodnutíÚstřední komise pro ochranu zvířat,ze
kterýmse schvalujeŘaa ochranyzvířatpřiveřejném
dne 10. 6. 2008,č.j. t551l2007-10001,
vystoupenízviŤatna závoďech Westem Riding Clubu _ Českérepubliky předloženýke
schválení Westem Riding Clubem - Českérepubliky, se sídlem Benátky I78, 783 13
IČ 4726973I.
Štěpanov,
Na základě novely zákona č. 24611992Sb., na ochranu zvitat proti ýání, ve zněni
pozdějšíchpředpisů,neníUstředníkomise pro ochranu zvíÍatv tomto zéů<oně
uvedenajako
jako
poradníorgán ministra zemědělství.V důsledkutétozmény
orgán ochrany zviÍat,ale
došloke dni 1. 10. 2008 k přesunuýkonu kompetencína úsekuochrany zviÍatproti |ýrrání,
včetněkompetencek rozhodovárrío schválenínebo neschválenířádů ochrany zviÍat pti
veřejnémvystoupení,z Ústředníkomisepro ochranuzviŤatnaMinisterstvozemědělství.

PoUČnnÍ

Úč.q.sTNÍKA

Proti tomuto rozhodnuti|zepoďat podle $ 152 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámenirozklad k ministru zemědělství' a to podanímučiněn;ýmu Ministerstva
zemědělství, odboru Živočišnýchkomodit.
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Pffloha
Řád ochrarry zvtŤatpři veřejném vystoupení koní a skotu _ při westernové drezuře
a dobytkďs!ých ďsciplínách zvrtatorganizovanéWestern Riding Clubem _ Českérepubliky,
1 svazek
i.

Rozdělovník

Úoastrit Íizeni - Westem Riding Club _ Českérepubliky, se sídlemBenátky |78, 783 13
(doručovací
Štěpanov
adresa:Náměstíosvobozeni |4,783 35 Horka nad Moravou)
Vypraveno dne:
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