
 
 
Dobrý den. 
 
Na Vaše dotazy ve věci Městského útulku pro psy v Opavě Vám odpovídám následně. 
 

1) Vaše otázka „Kolik psů odešlo a přišlo“ 
Odpověď :  v roce 2013  bylo přijato do útulku 377 psů a 19 psů přecházelo v minulého roku. 
                                 2014  bylo přijato do útulku  354 psů a 39 psů přecházelo z minulého roku 
                                 2015  bylo přijato do útulku  331 psů a 31 psů přecházelo z minulého 
roku. 
 

2) Vaše otázka „Kolik psů odešlo do nových domovům a odešlo k původním majitelům“ 
Odpověď :  roce 2013 bylo 121 psů  dohledáno svými majiteli – jednalo se o únik, 164 psů 
bylo umístěno u náhradního majitele 
                              2014 bylo  126          –„ -                                                                             ,   
175          -„ – 
                              2015 bylo  166         -„ -                                                                               ,   143 
 

3) Vaše otázka „Kolik psů mělo registrovaný či, kolik psů bylo bez registru čipu“ 
Odpověď :   v roce 2013  bylo registrováno s čipem   55 psů 

                                                 2014      - „ -                                         49 psů  
                                                 2015      -„ -                                          52 psů 

Poznamenávám však, že i u čipovaných psů není dohledatelnost 100 %, ale 60 %  (některé 
čipy nejsou vůbec zaregistrovány anebo evidovaný majitel  psa  tvrdí, že psa někomu daroval 
či prodal atd., ale již neví komu.  Zbytek odpovědi je uvedeno výše.  
 

4) Vaše otázka „Kolik psů v útulku zahynulo“  
Odpověď :  V roce 2013  - 66 psů, v roce 2014 – 55 psů, v roce 2015 – 22 psů, podotýkám, že 
slovo „zahynulo“ je  nesprávné, neboť u výše uvedených psů byla veterinárním lékařem 
provedena eutanázie ze zdravotních důvodů např. slepota, kyčle, střevní problémy, 
nádorové onemocnění.  
 

5) Vaše otázka „Kolik psů je v útulku déle než 1 rok a proč“. Umístěné psy v útulku nad 1 rok 
nemáme. Pracujeme s webovými stránkami a domníváme se, že toto je úspěchem „nabídky“ 
a „poptávky“. 
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