
Zápis z výboru MO LTM 6. 6. 2016 

 
Pošta: 

 Nová smlouva na rybník Velký Újezd s Českou dominikánskou provincií na pronájem v hodnotě 

3.226,- ročně. 

 Doručeno CD se zpracováním úlovků za rok 2015, dále doručen komplexní rozbor hospodaření 

za rok 2015. 

 Z Krajského úřadu v Ústí n.L. doručen zápis  z jednání ze dne 31.3.2016 (účastnil se Krpeš) 

ohledně rybaření a parkování na revírech v CHKO.  

 

 

Různé: 

 

Matoušek: 

 Od 16.6.2016 je opět možnost lovu ryb v Kadaši. 

 

Růžek : 

 Nutno zajistit novou pojistku na ryb. chatu v Doksanech (stará byla zrušena) – kontakt předán na 

ČPP panu Šťástkovi pro další jednání. 

 

Bulant 

 Od 16.6.2016 -Začátek účinnosti vyhlášky č. 123/2006 Sb., která mění některá ustanovení 

vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Nejdůležitější úpravy vyhlášky:  

o zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech, 

o kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. 

dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince, 

o hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června 

 

Šťástka  

 11. 6. 2016 se konají závody v Brozanech: místo konání: Ohře 1 podrevír č. 2, losování od 6:00h. 

 Dále byla vypracováno odvolání na udělenou výjimku od KU na kriticky ohrožené živočichy pro 

výstavbu MVE v Hostěnicích – odesláno na MŽP. 

 4 členové MS Doksany se podíleli na prospěšné činnosti při konání dětského dne v Doksanech, 

fotodokumentace bude zaslána.   

 

Novák: 

 Veškeré závody týkající se mládeže se oznamují 10 dní předem. Reakce na spor s panem Kučerou 

MS Lovosice. 

 Tuto sobotu 11.6.2016 se budou konat závody v LRU Feeder (krajský úpřebor + divize) na revíru 

Labe 10 v k.ú. České Kopisty, začátek je v 6:00h  

 

Čurda: 

 Oprava RD byla dokončena, zbývá již jen dodělat fasáda na garážích. 

 Bude proveden nákup fošen na lávky ke stavědlům chovných rybníků.   

 

Krpeš 

 13. 6. 2016 bude zasedání Mikroregionu Labe na Maríně od 18:00 hod - zúčastní se pan Šťástka 

jako náhradník. 

 Informace z výboru SUS – zisk za rok 2015 je 12 mil. Kč, proto bude navýšení finanční částky na 

členy RS  a dále poplatek SUS za vydanou povolenku spolu s mimořádným příspěvkem na členy 

jednotlivých MO od roku 2017. 

 Kauza Vágner a vysazení Po do Ohře v Terezíně - podáno trestní oznámení na KU 

k Ing. Vavrušovi. 

 Konference SUS proběhne v termínu 12. 11. 2016 v Ústí nad Labem. 


