Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Č.j.: SVS/2014/048588-T

ROZHODNUTÍ
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako věcně a
místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a § 49 odst. h) bod 2., 4. a 7 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 zajišťujících ověřování shody s krmivovým a
potravinovým právem, veterinárními předpisy a předpisy o pohodě zvířat a článkem 44
nařízení (ES) č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného
původu a získané produkty, které nejsou určené k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení
(ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), o žádosti, kterou
podal CrystalArt s.r.o. Pernerova 276/17, Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00, IČ 27782042 dne
25.3.2014 o schválení podniku, závodu nebo jiného zařízení v němž se zachází s vedlejšími
produkty živočišného původu a získanými produkty takto:
Podnik, závod nebo jiné zařízení, v němž se zachází s vedlejšími produkty živočišného
původu a získanými produkty (provozovna):
CrystalArt s.r.o.
na adrese
U Haldy 16
Ostrava - Hrabůvka, PSČ 700 30
provozovatele (obchodní firma, nebo název)
CrystalArt s.r.o.
se sídlem podnikání
Pernerova 276/17,
Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
identifikační číslo (IČ) 27782042
se schvaluje pro následující typy provozů: Výroba syrových krmiv pro zvířata v zájmovém
chovu.
Syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu může být vyráběno pouze z materiálů
3.kategorie uvedených v článku 10 písm. a) a článku 10 písm. b) bodech i) a ii) nařízení (ES)
č. 1069/2009.
Uvedenému podniku je přiděleno schvalovací číslo CZ 81712526
Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti předchozí doklad o dočasném
schválení a registraci č.j.SVS/2014/024020-T, vydaný dne 1.4.2014.

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.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední
veterinární správě Státní veterinární správy prostřednictvím Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava - Vítkovice.

VOstravě dne 27.6.2014
MVDr. Severin Kaděrka
ředitel
(razítko, podpis) / (elektronicky podepsáno)

