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Zahájena sbírka na útulek pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích

Za účelem spolufinancování útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích byla ke dni 1. březnu 
2011 zahájena veřejná sbírka. 

Všichni, kterým není lhostejný osud opuštěných psů, čekajících v útulku na své nové majitele, na 
pána, který je bude mít rád a bude jim věnovat náležitou péči, mohou až do 30. ledna 2014 přispět 
libovolnou finanční částkou na účet č.  

110189 – 1649297309 / 0800.  

Za peníze, pořízené z této veřejné sbírky, budou pořízeny potřeby pro psy. Za každý příspěvek, 
který umožní zmírnit následky spojené s nedobrovolným pobytem nejlepšího přítele člověka 
v útulku, je velkou pomocí a Městská policie Ostrava jako provozovatel útulku, za ni děkuje.

O útulku

Útulek pro nalezené psy byl v Ostravě-Třebovicích zřízen v roce 1998. Jeho provozovatelem je 
Městská policie Ostrava a vlastníkem město Ostrava. Jeho kapacita je 149 kotců, z toho 119 kotců 
je určeno pro zdravé psy, ostatní kotce jsou vyhrazeny pro umístění v karanténě pro nově přijaté 
nebo nemocné psy. 

Pokud je pejsek přijat do útulku, je mu poskytnuto veterinární ošetření. Veterinář zjistí zdravotní 
stav nalezeného pejska, provede odčervení, vakcinaci, ošetří zranění a provede další potřebná 
opatření. Po nezbytném zajištění veterinární péče jsou psi umístěni do karanténních kotců, kde 
zaměstnanci denně sledují zdravotní stav zvířat a veškeré změny, které mohou mít vliv na řádný 
výkon veterinární péče. O všech psech, umístěných v útulku je vedena přesná evidence. Do praxe 
byly zavedeny mikročipy k označení psů, kteří prošli branami útulku, což značně usnadnilo jejich 
další identifikaci a případně nalezení zákonného majitele psa. Cílem útulku je poskytnutí maximální 
možné péče všem svým „svěřencům“.  Tuto péči zajišťují právě zaměstnanci Městské policie 
Ostrava na úseku péče o nalezené psy.

Útulek však neslouží k trvalému umístění zvířat nebo k jejich odchovu. Snahou zaměstnanců je po 
nezbytném ošetření předat psy, jejichž majitele se nepodaří zjistit, do pěstounské péče. Nalezení psi 
jsou ve správě města Ostravy šest měsíců. Po tuto dobu si může zájemce převzít psa pouze do 
opatrovnictví, a pokud se v této ochranné lhůtě ozve původní majitel, musí mu být pejsek vrácen. 
To se stává jen v ojedinělých případech, protože pokud má o psa majitel skutečně zájem, ozve se do 
týdne po jeho ztrátě. Jestliže by tento případ ale skutečně nastal, musí původní majitel, osvojiteli 
uhradit vzniklé náklady, které byly spojeny s chovem psa. Po uplynutí ochranné lhůty, která se 
započítává od dne, kdy byl pes nalezen, se osvojitel stává právoplatným majitelem psa. 
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Od počátku prošlo útulkem v Ostravě-Třebovicích již více než 15 000 psů (přesně 15 212 ke dni 
28.2.2011). Na 5 600 se jich vrátilo zpět ke svému právoplatnému majiteli, neboť se pouze ztratili 
nebo zaběhli, téměř než 7 500 pejsků našlo nové majitele. Ostatní bohužel to štěstí neměli, na 1 600 
psů muselo být utraceno nebo uhynulo mj. na následky špatného zacházení, zranění či nemocí. 
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