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TISKOVÁ ZPRÁVA
Majitelům 343 neočipovaných psů hrozí sankce
V městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky je ohlášeno celkem 967 psů, v registru chovatelů
čipovaných a tetovaných psů je jich ale evidováno zatím pouze 624. Znamená to, že majitelům 343
psů hrozí při kontrole policií sankce. Vedení městského obvodu proto vyzývá pejskaře, aby obecně
závaznou vyhlášku o čipování psů na území Ostravy záměrně neporušovali. „Nejsme zastánci
povinného čipování a říkáme to už od doby, kdy byla zastupitelstvem města vyhláška schválena.
Kdo chtěl, mohl si pejska očipovat dobrovolně a nepotřeboval k tomu žádné nařízení. Protože ale
žijeme v právním státě, kde je potřeba vyhlášky respektovat, doporučujeme všem, kteří ještě
svého čtyřnohého kamaráda neočipovali, aby tak učinili a vyhnuli se případnému finančnímu
postihu,“ uvedl 1. místostarosta obvodu Jiří Boháč.
Psí zajímavosti z městského obvodu
V Mariánských Horách a Hulvákách máme evidováno 215 kříženců, 123 jorkšírských teriérů, 62
labradorských a dalších retrieverů, 52 jezevčíků, 50 německých ovčáků, 30 pudlů, 19 maltézských
psíků, 19 bišonků, 18 čivav, 17 rotvajlerů, 15 čínských chocholatých psů, 14 Jack Russell teriérů,
14 shih-tzuů, 11 stafordů. Další plemena, například dobrmani, papilloni, Biewer Yorkshire teriéři
anebo minibulteriéři, jsou zastoupena v menším počtu. Nejvíce psů bydlí na ulicích Gen. Janka
(74), Korunní (52), Přemyslovců (46), Vršovců (41), Zelené (39) a Fr. Šrámka (30). Údaje o
plemenech a počtech psů na jednotlivých adresách jsou platné ke dni posledního sčítání, které
proběhlo v říjnu 2013 v rámci vyhlašování výsledků soutěže MISS PES. V soutěži organizované
vedením radnice od roku 2012 získává nejsympatičtější pes městského obvodu krmivo na rok
zdarma, přičemž granule, pamlsky a další ceny bývají připraveny i pro další soutěžící.

Foto: Francouzský buldoček Vilík v loňském ročníku soutěže MISS PES získal třetí místo.
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