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Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Středočeský kraj

Černoleská 1929, Benešov, 256 01

T: +42o 317 742 o33, F: +420 317 723 011

Elektronická adresa pódatelny:

ápoJaietna. rvssqsvscr.czlD'datové schřánky: wx98b5p

Příloha k rozhodnutí č. j.: SVS/2017l1 '13405-S

Doklad
o schválení a registraci

vydaný podle ustanovení § 49 odst. ] ní9m. h) bod 2.zákona č, 166i1999 Sb,, o veterinární

péči a o změně některých souvisejících zákónů (veterinárnízákon), ve znění pozdějších

předpisů, podle čtánku 31 odst. 2 písm. c) nařízení EP a Rady (ES) č. BB2l20o4

ačlánku3odst.lnařízeníEPaRady(ES)č.85412004

označení podniku, závodu, nebo jiného zařízeni (provozu), v němž sezachází se živočišnými produkty:

velkoobchodní sklad Hostivice

Adresa podniku:

Firma

Název firmy:

.!í_B_J_V_E_!:.tí0_0_B__CIJ_O__D_Yr,.9_,!.,.9..,._......

sídlo nebo adresa:

_§!!yfl _e_p_tsé._z_{,?§?.?§.9"ig.gj

veterinární schvalovací číslo CZ 217 41937

str. 1z2

lČ: 47543434



Typy provozů, pro které je vydáno schválení:

sk|ad 9_ 1_e_ii4_ej9. !] tep.|,9_!_o_V.

Krajská veterinární správa, která vydala toto schválení, je oprávněna je pozastavit nebo odejmout,

j""tiú",ii"ii ze pozabavt<ýneuo poimínky, zaklerych byio vydáno, nejsou dodržovány,

V Benešově dne 22.09.2017

MVDr. Otto Vraný
ředitel

podepsáno elektronicky

Správní poplatek 500.- Kč uhrazen
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Krajská veterin árni správa
Státní veterinárni správy
pro Středoěeský kraj
černoleská 1929,255 38 Benešov

č. 1. svslzot 7/1 13405-s

ROZHODNUTÍ
Krajská veterinární správa Státní veíerinární správy pro Středočeský kraj, černoleská 1929,

Benešov,jakověcněarirtňcpříslušnýspravniórgán'pooie_ustan^ovení§4žodst,4aodst,7a§49
odst. 1písm.h)bodu2a§77codst. 1pism.ój .aŘináč. 166/1999Sb.,óveterinárnípéčiaozměně

některých souvisejících iďr<on,:, (veterinární,zaí*l, i"_ir,ódla v souladu s článkem 31 odst, 2 nařízení

(ES) č. 882l2oo4o ureonftIr xoniro|ách za ueéiem'ověření dodržování právních předPisŮ týkajících se

krmiv a potravin a prauiáeió idraví zvířat 
" 
oojň iiuo11,91 podmínkách zvířat o žádosti, kterou podal:

název firmy: KBJ VELKooBcHoDy, ,.r,o,, ,,.'JŠto podnikání:'S]ivenecká 24, obeca pSč íimy" 25225

ořech, lč:47543434, d;; 14.g.2017 o s"nvaÉni-poonitu, závodu nebo jiného zařízenÍ, v němŽ se

zachází se živočišnými produkty

takto:

podnik, závod nebo linézařízení, v němž sezachází se Živočišnými produkty (provozovna):

- jméno nebo název podniku: Velkoobchodnísklad Hostivice

na adrese

- ulice podniku: K dálnici 1394, hala F

- obec a PSČ podniku: 253 01 Hostivice

provozovatele (obchodní firma, nebo názeu)

- název firmy: KBJ VELKOOBCHODY, s,r,o,

se sídlem podnikání

- místo podnikání: Slivenecká 24

- obec a PSČ íirmy:252 25 Ořech

identifi kační číslo (lČ): 47 543434

se schvaluje

pro následující typy provozů: chladírenský sklad, mrazírenský sklad, sklad s neřízenou teplotou,

Uvedenému podniku je přiděleno schvalovací číslo CZ 21741937

Schvaluje provozní a sanitační Ťádze dne 8.9,2017 pro shora uvedenou provozovnu,

odůvodnění
V souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákonač. 500/2004 Sb., správní řád, v platném zněnÍ,

se od odůvodnění rozhodnutí upouští, neoot ri8ástníkovi řízení bylo na ianaaajeho 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 statňivéterinární správy prosii"Jnictvím krajské veterinárÁí správy státníveterinární

;&;;; SrěJoeesX,Y kraj, černoleská 1929, Benešov,

V Benešově dne 22.09.2017

MVDr. Otto Vraný
ředitel

podepsáno elektronicky

ObdĚído datové schránky: KBJ VELKOOBGHODY, s,r,o,
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