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

 
 
Č.j.: SVS/2015/067760-T 

R O Z H O D N U T Í  
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako věcně a místně 
příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a odst. 7, § 49 odst. 1 písm. h) bodu 2 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 za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a 
pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat o žádosti, kterou podal účastník řízení  
INGREDIA s.r.o., Příborská 818, Frýdek - Místek, PSČ 738 01, IČ 272 89 907 dne 20.1.2015 o 
schválení podniku, závodu nebo jiného zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty a na 
základě kontroly provedené dne 30.6.201, protokol o kontrole č. 150630000001S81022 takto: 
Podnik, závod nebo jiné zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty (provozovna): 
  

INGREDIA s.r.o.,   
na adrese 
Příborská 818, Frýdek - Místek, PSČ 738 01,   
 
provozovatele (obchodní firma, nebo název) 
INGREDIA s.r.o., 
se sídlem podnikání, 
Příborská 818, Frýdek - Místek, PSČ 738 01, 
identifikační číslo (IČ): 272 89 907 
se schvaluje pro následující typy provozů: 
Mlékárna (výroba a skladování sušeného mleziva) přepravce živočišných produktů podle § 22 
veterinárního zákona                   
 
Uvedenému podniku je přiděleno schvalovací číslo CZ 81850260 
 

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnost Rozhodnutí o dočasném schválení č.j. 
SVS/2015/043250-T ze dne 29.4.2015 a Dokladu o dočasném schválení a registraci ze dne 
29.4.2015. 

 

 
 

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 patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ústřední 
veterinární správě Státní veterinární správy prostřednictvím: Krajská veterinární správa Státní 
veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 51, Ostrava - Vítkovice, 703 00. 
 
 
 
V Ostravě dne 2.7.2015 
           OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 
MVDr. Severin Kaděrka 

ředitel 
 

podepsáno elektronicky



Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 

 
 

Doklad o  
schválení a registraci 

 
vydaný podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. h) bod 2. zákona číslo 166/1999 Sb., 

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle článku 31 odst. 2 písm. c) nařízení 
EP a Rady ES č. 882/2004 a článku 3 odst. 1 nařízení EP a Rady ES č. 854/2004. 

 
Označení podniku, závodu, nebo jiného zařízení (provozu), v němž se zachází se 
živočišnými produkty: 

INGREDIA s.r.o. 

 

Adresa: Příborská 818 

 Frýdek - Místek, PSČ 738 01 
 

IČ: 272 89 907 
 

Firma: INGREDIA s.r.o. 
 

Sídlo, 
nebo 
adresa: 

Příborská 818 

Frýdek - Místek, PSČ 738 01 
 

Veterinární schvalovací číslo: CZ 81850260  

 
 

Typy provozů, pro které je vydáno schválení: 

Mlékárna (výroba a skladování sušeného mleziva) 

přepravce živočišných produktů podle § 22 veterinárního zákona 

      

      

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, která vydala 
toto schválení, je oprávněna je pozastavit nebo odejmout, jestliže zjistí, že požadavky nebo 
podmínky, za kterých bylo vydáno, nejsou dodržovány. 

 

Tento doklad je vydán  
na základě rozhodnutí č.j. SVS/2015/067760-T ze dne: 2.7.2015 

 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

V Ostravě dne   2.7.2015 
 MVDr. Severin Kaděrka 

ředitel 

    
krajská veterinární správa 
podepsáno elektronicky 
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