
Zápis
z výborové sch ze eského rybá ského svazu

místní organizace v Litom icích konané 3. 9. 2012

ítomni : dle p iložené prezen ní listiny

Program: 1. Pošta
2. Vyznamenání
3. Plán výlov
3. Zápisy ze sch zí MS
4. R zné

1. Pošta

o SÚS – pozvánka na aktiv funkcioná RS MO SÚS, který se koná 27.9.2012 od
16,00 hodin v Rybá ském domov  v Duchcov .
Za naší MO se zú astní R žek, Löwy a Kroupa.

o Krajský ú ad Ústeckého kraje – dne 1.9.2012 nabývá v platnost zákon . 237/2012
ze dne 13.6.2012, kterým se m ní zákon o rybá ství. Obecní ú ad obce
s rozší enou p sobností projednává p estupky §30 a správní delikty §31 (d íve toto
ešil kraj).

Zjistit kdo tuto agendu vykonává na obcích s rozší enou p sobností v našem
okrese (Litom ice, Roudnice a Lovosice).

o eská pojiš ovna – zápis o prohlídce po škodní události na majetku po krupobití.
Krupobití zp sobilo škodu na RD – poškození nápis , omítky a ost ní. Škoda
odhadnuta na cca 20.000,-K .

o Obec Žalhostice – žádá o pravidelné kontroly rybá , kte í chytají na b ehu Labe
v kú Žalhostice. Poukazují zejména na nepo ádek a nerespektování zákazových
dopravních zna ek.
Osobn  projedná se starostkou p. Groh a Löwy. Vyjád ení MO písemn  p edají.

2. Vyznamenání

Byla vydaná nová sm rnice Rady RS pro ud lování vyznamenání. Bude v p íloze tohoto
zápisu.

edseda navrhuje ud lit vyznamenání za mimo ádné zásluhy panu urdovi  výbor
jednohlasn  souhlasí.
Do p íští sch ze p edseda požaduje návrhy na vyznamenání za MS. Tabulka
s p ehledem ocen ných len  je p ílohou tohoto zápisu.

3. Plán výlov

Plán výlov  je p ílohou tohoto zápisu.

4. Zápisy ze sch zí MS

Zápis dodala pouze MS Doksany.



5. R zné

P. R žek
o Navrhuje pana Davida Prok pka jako nového lena RS pro p íští rok.
o Žádá o soupis potrestaných rybá !!!
o Sch ze p edsednictva bude 24.9.2012 od 17,30 hodin.
p. urda, Groh
o získal informaci o úmyslu odprodeje rybníka T ebušín, který vlastní Lesy R. Je

pot eba tuto informaci ov it u vlastníka, p ípadn  projevit zájem o odkoupení.
o Upozor ují na neoprávn né manipulace s vodní hladinou toku zejména v kú

Ploskovice. Díky tomu klesá hladina v rybníku V. Újezd, ímž trpí ryby v tomto
za ízení. Je pot eba písemn  upozornit obec Ploskovice. Osobn  zajistí p. Groh a
Löwy. Tuto skute nost oznámit též Vodoprávnímu ú adu a p i té p íležitosti zjistit
pro  nejsme vyrozumíváni o ízeních, které se týkají vodních ploch a tok , tak jak
jsme písemn  požadovali. Zajistí pan Löwy.

o P estupková komise eší mnoho p estupk  rybá  proti R .
o P ed 14. dny byl sloven prostor pod jezem v Doksanech. P ekvapením bylo 15

druh  ryb!!!
Bohužel bylo velké procento ryb poškozeno predátory.

p. Bulant
o Informuje, že 1.9.2012 zasedal Hospodá ský odbor. Nejzajímav jší projednávané

ci:
- kalkulace ceny povolenek na rok 2013 - snaha o udržení ceny jako v letošním

roce.
- v rámci úspor je snaha o snížení zaryb ovacích plán .
- k 31.3.2013 bude kormorán vy at ze zvlášt  chrán ných živo ich .
- novinky v rybá ském ádu pro rok 2013:

 nevracet sume ka amerického zp t do vody po ulovení.
 nejmenší lovná míra pro sumce obecného bude 70 cm.
 zákaz poškozování pob ežní vegetace a zákaz rozd lování oh .
 dle pr zkumu mezi pstruha i je snaha o zvýšení nejmenší lovné míry u

pstruha.
 neprošly návrhy na zákaz chytání dravc  na vícehá ek a chytání na há ek

bez protihrotu.
p. Vajgl
o v sobotu 8.9.2012 se uskute ní na Barví i d tské rybá ské závody o Pohár starosty

sta Úšt ku.
P. Tesa
o 6.10.2012 dopoledne po ádá MS Litom ice rybá ské závody v Mlékojedech.
P. Š ástka
o Na pravém b ehu jezu Hostenice zmizela tabulka s ozna ením revíru. Prozatím

umístí starou tabulku, než bude zhotovena nová.
o 17., 18. a 19.8. 2012 byl velice nízký pr tok na Oh i. Pod jezem v Doksanech byl

zaznamenán velký úhyn ryb p edevším vranky. Podobná situace byla pozorována i
na ostatních vodních dílech na Oh i.

o Je pot eba zaurgovat odpov  na výzvu k odstran ní WC v okolí rybníka
v Doksanech, která byla zaslána p ed prázdninami vlastníku pozemku – Lesy R.

Další sch ze výboru MO bude 1.10.202.
Zapsal: S. Kroupa.


