
Provozní řád útulku pro psy v Bohumíně - Šunychlu 
č. registrace CZ 81 C 00406 

 

Čl. 1 
Obecné ustanovení 

 
1.  Tento provozní řád (dále jen „řád“) slouží k zabezpečení řádného a plynulého 

provozu útulku  pro psy v Bohumíně - Šunychlu, (dále jen „útulek“), umístěného 
v areálu firmy Kovo Vesuv na ul. Větrné č. p. 1161. Útulek slouží k péči o nalezené 
a odebrané psy a  to na území Bohumína, Dolní Lutyně a Rychvaldu. 

 
2.  Kapacita útulku je 26 kotců, z nichž 3 jsou určeny jako kotce karanténní. 
 
3.  Za dodržování řádu a provoz útulku zodpovídá Město Bohumín (dále jen 

„provozovatel“), pan Zdeněk Špičák (dále jen „ošetřovatel“) na základě dohody  
o pracovní činnosti ze dne 01. 08. 2010 a pan Petr Biernat (dále jen „ošetřovatel“) 
na základě dohody o pracovní činnosti ze dne 30. 12. 2012. 

 
4.  Za veterinární ošetření zodpovídá MVDr. Richard Molata (dále jen „veterinární 

lékař“) na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne 24. 4. 2014. 
 
5.  Všechny osoby pohybující se v prostorách útulku jsou povinny seznámit  

se s provozním řádem a dbát všech jeho ustanovení. 
 
6.  Řád musí být vyvěšen na viditelném místě. 
 

Čl. 2 
Útulek a jeho účel 

 
1.  V areálu útulku se nachází 26 zastřešených kotců, z nichž 3 kotce jsou karanténní. 

V každém kotci je 1 dřevěná bouda + dřevěná rohož (kotce č. 1, 7 - 10, 16 - 22 jsou 
o rozměrech 3x2m, kotce č. 2-6 o rozměrech 3x2,20m a kotce č. 11-15 o rozměrech 
2x1,7m). Každý kotec je označen identifikačním číslem, pohlavím zvířete,  
popř. doplňkovým symbolem (karanténní kotce). Součástí areálu útulku je přijímací 
a  administrativní budova (mobilní buňka). Pro účely uskladnění materiálu  
je v areálu zvláštní objekt (mobilní buňka). Areál útulku  je oplocen a zabraňuje  
tak úniku v útulku umístěných psů a současně brání vniknutí jiných zvířat a osob  
do areálu. V případě překročení kapacity útulku pro psy je provozovatel oprávněn 
jejich přijetí odmítnout.  

 
2.  Provoz útulku je zajišťován: 

 provozovatelem 

 ošetřovatelem 

 veterinárním lékařem 
 
3.  Do útulku lze umístit psy: 

 nalezené, tj. zaběhlé nebo opuštěné 

 odebrané trvale nebo dočasně z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení 
nebo správních orgánů 

 Do útulku lze umístit psy pouze prostřednictvím městské policie. 
 



 

4.  Útulek neslouží k trvalému umístění zvířat nebo jejich odchovu a nepřijímá zvířata 
přivedená jejich vlastníky. 

 

Čl. 3 
Vstup do prostor útulku 

 
1.  Do prostor útulku mohou vstupovat: 

 zástupci provozovatele, ošetřovatele a kontrolní orgány 

 vstup veřejnosti je povolen pouze ve stanovenou dobu, tj. v návštěvní hodiny: 
Letní období      

 pondělí, čtvrtek, pátek 15.00 - 17.00 hod. 
 úterý 7.00 - 9.00 hod.    
 neděle 14.00 - 18.00 hod.    
 středa, sobota - zavřeno                
 Zimní období 
 pondělí, čtvrtek, pátek 14.00 - 16.00 hod. 
 úterý 7.00 - 9.00 hod. 
 neděle 14.00 - 16.00 hod. 
 středa, sobota - zavřeno 

Čl. 4 
Venčení pro veřejnost 

 
1.  Venčení probíhá v závislosti na ročním období v dobu stanovenou provozovatelem 

pod dozorem ošetřovatelů. 
 
2.  V průběhu venčení je nutno dodržovat závazné podmínky pro venčení,  

které jsou k dispozici na stránkách města v sekci psí útulek (www.mubo.cz) 
 
3.  Přítomnost vlastního psa v průběhu venčení je možná pouze po předložení  

a kontrole dokladů o provedené vakcinaci tohoto psa. 
 

Čl. 5 
Odchyt, umístění a předání zvířat 

 
1.  Odchyt nalezených psů zajišťuje Městská policie Bohumín. Strážnici jsou vybaveni 

 pomůckami pro bezpečný odchyt a manipulaci s odchycenými psy. O odchyceném 
zvířeti je pořízen úřední záznam a fotodokumentace. 

 
2.  Nalezené nebo odebrané zvíře, musí být umístěno do karanténního kotce útulku, 

zaevidováno (evidenční číslo) a podrobeno veterinárnímu vyšetření. Odborné 
veterinární služby jsou prováděny na základě požadavku ze strany provozovatele 
případně ošetřovatele útulku ve stanovené ordinační hodiny (tj. ÚT: 7:00-9:00 hod.). 
Veterinární lékař provede, případně stanoví nezbytná opatření a ošetření proti šíření 
nákazy. O výsledku prohlídky provede písemný záznam do veterinární evidence. 

 
3. Pravidelnou kontrolu zdravotního stavu umístěných psů, včetně jeho zhodnocení 

provádí ošetřovatel. Ten je povinen neprodleně zajistit odbornou veterinární péči  
v případě zjištění poranění nebo onemocnění psa. V případě finančně nákladné 
léčby, bude tato léčba předem konzultována s provozovatelem útulku. 

 

http://www.mubo.cz/


4.  Ošetřovatel zajistí umístění nalezeného nebo odebraného zvířete v útulku v souladu 
s podmínkami stanovenými veterinárním lékařem. O umístění provede správce 
záznam do dokumentace útulku (karta psa). 

 
5.  Do kotců jsou umísťováni výhradně zdraví psi, kteří prošli 7 - denní karanténou. 

 

Čl. 6 
Výdej psů z útulku 

I. Výdej psa schovateli 
 
1.  O předání zvířete z útulku schovateli musí být proveden záznam do dokumentace 

útulku.  
 
2.  Při výdeji psa je se schovatelem sepsána „Smlouva o úschově se smlouvou kupní“, 

která je předána schovateli a v kopii ponechána v dokumentaci útulku. 
 
3. Pes může být svěřen do péče pouze osobě starší 18 let., nebo osobě mladší 18 let 

se souhlasem zákonného zástupce. 
 
4.  Schovateli budou poskytnuty veškeré dostupné informace o uschovaném zvířeti. 

Předávaný pes má provedenou veterinární prohlídku, je ošetřen proti vnitřním  
a vnějším parazitům, očkován proti nákazám. 

 
5.  Na základě kupní smlouvy schovatel uhradí kupní cenu psa ve výši 100 Kč. Kupní 

smlouva je platná a účinná prvním dnem po uplynutí čtyř měsíců od převzetí psa 
schovatelem. 

 
6.  V případě, že schovatel psa vrátí z vážných důvodů zpět do útulku do 3 dnů od jeho 

převzetí, nebo v případě, že se přihlásí majitel psa nebo ten, kdo psa ztratil ve lhůtě 
čtyř měsíců od jeho nálezu, bude mu výše uvedená částka vrácena.  

 
7.  Nový majitel je na základě Rozhodnutí rady města Bohumín osvobozen od poplatku 

za psa v délce 2 let. Osvobození se vztahuje pouze na občany s trvalým bydliště  
na území města Bohumín. 

 
II. Výdej psa majiteli 
 
1.  O předání zvířete z útulku majiteli musí být proveden záznam do dokumentace 

útulku. 
 
2.  Při výdeji psa je vyplněn „Protokol o převzetí psa“, který je předán majiteli a v kopii 

ponechán v dokumentaci útulku. 
 
3. Výdej zvířete původnímu majiteli se provádí na základě důkazů o skutečném 

vlastnictví psa (průkaz původu, ověřitelné svědectví, reakce psa, foto psa, platný 
očkovací průkaz, atd.). 

 
4.  Majitel uhradí částku spojenou s pobytem psa v zařízení ve výši 100,- Kč/za každý 

započatý den. 
  
5.  O dočasném přenechání psa novému chovateli bude vyplněn „Protokol o dočasné 

pěstounské péči o zvíře z útulku“. 



Čl. 7 
Příprava krmiva a skladování krmiva 

 
1.  Pro přípravu krmiva slouží výhradně přípravna krmiva (dále jen „přípravna“). 
 
2.  Suché krmivo se skladuje na vyhrazeném suchém místě, chráněném  
před slunečním svitem. 
 
 
 
3.  V přípravně se provádí pravidelně úklid. Jednou měsíčně se provádí chemická 
desinfekce  celé přípravny krmiv. 
 
4.  Krmná dávka musí odpovídat konstituci a věku psa. 
 
5.  Pitná voda se podává tak, aby byla zvířatům vždy k dispozici. 
 
6.  Nádoby na vodu a krmivo musí být vždy řádně vyčištěny. 
 
7.  Krmení je dodáváno specializovanými firmami a je dodáváno v originálním balení. 
 

Čl. 8 
Hygiena chovu 

 
1.  Přijaté zvíře je umístěno do vyčištěného a vydezinfikovaného kotce v útulku. 
 
2.  Mechanická očista kotců se provádí denně. Jedenkrát za tři měsíce se provádí 
celkový úklid  a desinfekce všech provozních prostor útulku. 
 
3. Jedenkrát za rok se provádí deratizace. 
 
4.  Průběžně je sledován zdravotní stav psů. Veškeré změny jsou konzultovány  
s veterinárním  lékařem. 
 
5.  U nově přijatých zvířat je provedeno odstranění vnitřních a vnějších parazitů, 

očkování proti nákazám. 
 
6.  Po předání psa majiteli nebo schovateli musí být provedeno vyčištění kotce  
a desinfekce  prostor. 
 

Čl. 9 
Dokumentace útulku 

 
 Základní dokumentaci o provozu útulku tvoří: 

 Provozní kniha (evidence psů) 

 Pracovní deník (provozní záznamy) 

 Evidenční karty psů 

 Úřední záznam městské policie 

 Smlouva o úschově se smlouvou kupní 

 Protokoly o převzetí psa majitelem 

 Fotodokumentace 



 
 Za dodržování tohoto provozního řádu je zodpovědný provozovatel, ošetřovatel. 
 Za kontrolu dodržování provozního řádu zodpovídá odbor ŽPaS MěÚ Bohumín. 
 
 Tento provozní řád má platnost od 1. 1. 2015 
 
 
       
      Ing. Jan Jeziorský, MBA 
      vedoucí odboru životního prostředí a služeb 


