ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK PŘEROV
ve spolupráci s MS Osek nad Bečvou
pořádá

dne 23. dubna 2022 v areálu
Sokolovny v Oseku nad Bečvou

JARNÍ SVOD
LOVECKÝCH PSŮ
PROPOZICE
Ing. Stanislav Hejník
ROZHODČÍ:
OMS Přerov a ČMKJ deleguje (Oldřich Nehyba)
VETERINÁRNÍ SLUŽBA: MVDr. Radek Novotný
ZAPISOVATEL:
Ing. Hana Pírková
POŘADATEL:
OMS Přerov a MS Osek nad Bečvou
POVĚŘENÁ OSOBA:

sraz účastníků – areál sokolovny
přejímka psů a veterinární prohlídka
zahájení

8,00 hod.
8,00 hod.
9,30 hod.

Veterinární podmínky:
Jarního svodu se mohou účastnit pouze klinicky zdravá zvířata, bez zjevných příznaků onemocnění a
jen z chovů a území, na která se nevztahují nařízená omezení pro přesuny zvířat, jichž se uvedené zkoušky
týkají. JS se nesmí účastnit zvířata, která ve stanovené době neprošla veterinární přejímkou, nebo nesplňují
tyto veterinární podmínky. Toto se týká nejen psů, kteří se JS přímo neúčastní a jsou v místě svodu
přítomní, ale také ostatních druhů zvířat, která se v místech konání JS nachází. Pořadatel má právo
tato zvířata a je doprovázející osoby z místa průběhu JS vykázat.
Psi musí být doprovázeni pasem, nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes má v době
přemístění platné očkování proti vzteklině, tzn., že pes je ve stáří od 3. do 6. měsíců platně očkován proti
vzteklině a poté během účinnosti předchozí očkovací látky znovu přeočkován. V dokladu doprovázejícím
zvíře musí být uvedena doba účinnosti vakcíny (např. vyznačení termínu příštího očkování).
Přeprava zvířat do místa konání JS a v jeho průběhu musí být prováděna v souladu se zák. na ochranu
zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. 3 k vyhl. č. 4/2009 Sb., o
ochraně zvířat při přepravě.
Tyto veterinární podmínky mohou být v případě nákazové situace, nebo v případě vyhlášení
mimořádného opatření dle § 54, zák. č. 166/1999 Sb. kdykoliv změněny, doplněny, nebo nahrazeny jinými.
Z výše uvedených důvodů může být také konání zkoušek zrušeno.

Všeobecná ustanovení:
- při přejímce psa předloží vůdce psa - očkovací průkaz psa
- průkaz původu psa a členský průkaz ČMMJ, pokud je členem
- na JS nebudou přijati nemocní psi
- je zakázáno trestání psa a používání donucovacích prostředků po dobu konání JS
- vůdce ručí za škody psem způsobené
- vůdce bude na zkouškách myslivecky ustrojen
- vybaven potřebnými pomůckami k předvádění svého psa
- poplatek za JS činí: - 100 Kč – pokud je majitel psa členem ČMMJ
- 200 Kč – majitel psa je nečlen ČMMJ
- GPS adresa akce: 49.5132200N, 17.5260089E
Mapa místa srazu – areál sokolovny v Oseku nad Bečvou

Ing. Stanislav Hejník
předseda KK OMS Přerov

Josef Hrdlička
předseda OMS Přerov

