
Zápis 
z výborové schůze Českého rybářského svazu 

místní organizace v Litoměřicích konané 6. 10. 2014 
 
 
Přítomni :    dle přiložené prezenční listiny    
 
Program:  1. Pošta 
  2. Rezignace paní Šulcové 
  3. Různé 
 
 
 
1. Pošta 
 

- SÚS – pozvánka na školení vedoucích kroužků rybářské mládeže a vedoucích mládeže 
MO ČRS. Školení se uskuteční dne 25. 10. 2014 od 10,00 hodin v RD v Klášterci nad 
Ohří. Předáno panu. 

 
- SÚS – návrh na změnu Stanov ČRS tak jak byl schválen Republikovou radou. Návrh 

rozeslat všem MS a Ing. Prokopovi. Požadováno zaslání stanovisek předsedovi MO. 
 

- Povodí Labe – kontrola přístavních plovoucích mol. Žádají o předložení dokladů 
týkající se povolení jejich umístění. Jedná se o stanovisko SPS a vodohospodářského 
úřadu. Odpověď připraví pan Prokop. 

 
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – usnesení o zastavení řízení dle §66 odst. 1 

písmeno c.) zákona 500/2004 Sb. Jedná se o celodenní plašení a odstřel kormorána. 
Správa CHKO České středohoří zastavuje řízení, neboť účastník řízení nesplnil 
odstranění nedostatků podání. Pro naší MO se týká revírů v CHKO (Labe 8, Velké 
Žernoseky, Konojedy, Luční potok a Milešovský potok). 

 
 
2. Rezignace paní Šulcové 
 
Předseda oznámil rezignaci paní Šulcové na všechny funkce v MS Lovosice a ve 
výboru MO. Funkce ve výboru MO bude dočasně vykonávat pan Zdeněk Novák. 
Předseda MS Lovosice má za úkol poohlédnout se po vhodných kandidátech do 
výboru MS. 

 
 
3. Různé 
 
§ p. Bulant 

– informuje o účasti na Hospodářském odboru SÚS: 
· u CS Betonu na pískovně probíhá nadále monitoring 
· proběhla diskuse ke kalkulaci cen povolenek pro příští rok. U MP by 

mohlo dojít ke zvýšení 100 až 300,- Kč. U P zvýšení o 50,- Kč. Cena 
pstruha se zvýší o 1,- Kč na 12,- Kč. 

· zrušení zarybnění amura a bílé ryby na P vodách 
· v roce 2015 dojde k vyjmutí ze zvláště chráněných živočichů u mníka, 

jesena a velevruba 
· v létě 2015 bude novým programem nahrazen program LIPAN  
· Lužická Nisa je po dvou otravách „mrtvá řeka“ 

 



 
 

§ p. Čurda 
– informuje o výlovech a zarybnění našich revírů 
– 11. 10. 2014 proběhne výlov Třebušína 

 
§ p. Groh 

– informuje o stavech na rybnících. Po deštích je konečně plný rybník 
Břehoryje. 

– žádá o povolení využití prostor sádek v RD pro prodej vánočních kaprů. 
Výbor souhlasí s cenou za pronájem ve výši 2.500,- Kč. 

 
§ p. Palán 

– konečně se rozjel kroužek mládeže. Evidují 12 přihlášek. 
 

§ p. Vajgl 
– 11. 9. 2014 proběhly v Úštěku na Barvíři dětské rybářské závody „O putovní 

pohár starosty města“. 
 

§ p. Matoušek 
– informuje o otravě způsobené LOVOCHEMIÍ. Hodnoty u čpavku byly 
překročeny 57x a u železa 120x . Došlo k významnému úhynu vodních 
organismů. Lovochemie nabídla SÚS kompenzaci v částce 60.000,- Kč na 
zarybnění a 5x10.000,- Kč na činnost organizace. 

 
§ p. Löwy 

– město Litoměřice věnovalo 5.000,- Kč na vybavení litoměřického kroužku 
mládeže. Je nutné částku uplatnit cca do 14-ti dnů. Zajistí p. Löwy a p. 
Palán. 

 
§ p. Růžek 

– navrhuje zvýšení cestovních náhrad pro příští rok. 
Výbor MO souhlasí se zvýšením cestovních náhrad v roce 2015 z 5,50 Kč na 
6,00 Kč za 1 km. 

 
 
 

Zapsal: S. Kroupa. 


