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OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI
VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ
(TÝKAJÍCÍCH SE CHOVU ZVÍŘAT)
Identifikační údaje žadatele:
Jméno a příjmení/Obchodní název firmy:
Rodné číslo/Identifikační číslo:
Registrační číslo žadatele (JI):
Jaké výjimečné okolnosti vedou k podání Ohlášení:
(zaškrtněte alespoň jednu možnost, nebo popište výjimečné okolnosti v části jiné)




Epizootická nákaza (zvířat, rostlin)
Úhyn zvířete



Nucená porážka





Předčasný porod
zmetání
Jiné (specifikujte výjimečné okolnosti) …………………………………………………………………………………………………………………




Prohlašuji, že k úhynu zvířete došlo v důsledku přírodních okolností mnou nezaviněných.
Prohlašuji, že k nucené porážce zvířete došlo v důsledku přírodních okolností mnou nezaviněných.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Registrační číslo žádosti, které se OVM týká:………………………………………………………………………

Identifikační číslo dojnice/bahnice/kozy:…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Počet prasniček/prasnic/selat: …………………………………………………………………………………………
Číslo hospodářství: ………………………………………………………………………………………………………….
(vyplnit v případě prasniček/prasnic/odstavených selat)

Ohlášení vyšší moci se vztahuje k (pod)opatření:
Dobré





životní podmínky zvířat (Welfare):
Zvětšení lehacího prostotu v chovu dojnic
Zlepšení stájového prostření v chovu dojnic
Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
 titul pro prasničky
 titul pro prasnice
 Zvětšení plochy pro odstavená selata
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Dobrovolné
 Chov
 Chov
 Chov

podpory vázané na produkci (VCS):
telete masného typu
krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka
bahnice nebo chov kozy

Které podmínky daného (pod)opatření nebudou z důvodu zásahu vyšší moci dodrženy:
(zaškrtněte alespoň jednu možnost nebo popište výjimečné okolnosti v části jiné)






Deklarace zvířete po celé retenční období
Otelení v požadovaném termínu
Dodržení deklarovaného počtu prasat
Jiné
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dokumenty dokládající vyšší moc – výjimečné okolnosti jsou připojeny k tomuto ohlášení.

Jméno

Příjmení

Razítko a podpis žadatele

Datum a místo vyhotovení

Razítko místa příjmu

Datum přijetí *
Příjmení a podpis osoby *

DOPLNĚNÍ K OVM:

* žadatel nevyplňuje

(možnost rozepsat důvod podání, včetně porušení podmínky daného opatření, dotčené BP, apod.)
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DOPLNĚNÍ K OVM:
(možnost rozepsat důvod podání, včetně porušení podmínky daného opatření, dotčené BP, apod.)

IČ: 48 133 981

DIČ: CZ-48 133 981

