
Zápis z výboru MO LTM dne 14. 5. 2018 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Pošta: 
 

1. Zápis z jednání výboru MS Doksany z 13. 4. 2018. 

 výbor bere na vědomí 

2. Zápis z jednání výboru MS Bohušovice z 12. 4. 2018. 

 výbor bere na vědomí 

3. Zápis z jednání výboru MS Lovosice z 13. 4. 2018 spolu s pozvánkou na závody 

„Lovosický úhoř“  

 výbor bere na vědomí 

4. Ministerstvo zemědělství – výjimka z denní doby lovu – pro závody „Carp maraton Labe“ 

 výbor bere na vědomí 

5. KÚ Ústeckého kraje – schválený seznam závodů pro rok 2018 

 viz příloha zápisu 

6. Zápis z kontroly ÚDK u MO Ltm – nebyly zjištěny nedostatky. Hodnocení – velmi dobré. 

7. SÚS UL – směrnice pro ochranu osobních údajů (GDPR) 

 p. Löwy doplní a aktualizuje pro potřeby MO Ltm 

 p. Novák zajistí souhlasy od vedoucích rybářských kroužků, 
podklady zašle p. Löwy. 

8. SÚS UL – zaslal statistiku úlovků za rok 2017 na CD nosiči 

 p. Löwy zajistí přehrání CD na PC v kanceláři a předá 
k zveřejnění na stránky MO Ltm 

9. Rada ČRS odbor mládeže – „Setkání rybářské mládeže“, Horní Bečva, 14. – 16. září 

2018. 

 předáno p. Novákovi 

10. MS Doksany  

 „Rybářské závody“, Ohře 1 – podrevír č. 2, dne 9. 6. 2018 od 6,00 hodin. 

 Pozvánka na brigádu 

  

Různé: 
 
Bulant 

 Informoval o vyhrazení levého pole jezu v Terezíně po dobu údržby – na cca 4 měsíce. 

 Obdržena dotace na účet Mo od města Bohušovice pro potřeby MS Bohušovice. 

 Informace k ryb. závodům (brigádám) konané MS zasílejte na mail: 
radek.lowy@gmail.com pro zveřejnění na web. stránkách 

 Na SÚS zaslán návrh na odvolání požadovaných členů RS, spolu se zápisy a podklady 
z konference MO Ltm. 

 Dne 28.5 od 16 hodin na RD schůzka se zástupci města Ústí n. L ohledně plánovaných 
hasičských slavností (účast: Čurda, Bulant, Prokop popř. Löwy) 
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Krpeš 

 Žádá, aby členové RS řádně vyplňovali hlášení o přestupcích. Dochází k závažným 
chybám. 

 Odebrané povolenky je nutno doručit do 5 dnů do kanceláře MO. 

 Připomíná, že MS mají poslat požadavky na uniformy pro RS do 31. 5. 2018. 

 RS – má celkem 49 členů – navrhuje 6 členů ČRS (zájemci) na doplnění počtu RS pro 
rok 2019. 

 Žádá o povolení pořádání oslavy na RD dne 25. 5. 2018. 

 výbor MO schvaluje 
 
 

Čurda 

 14. 4. Dovoz a vysazení PO0 30 000 kusů (líheň Vazovec – MO Turnov) 

 Pokratický potok 7 500 ks, 

 Pokratický rybník 7 500 ks, 

 Luční potok 5 000 ks, 

 Rybník Vysoká 5 000 ks, 

 Trojhorský potok 5 000 ks. 

 26. 4. Přezkoušení elektro v České Lípě – Holštajn, Čurda, Vaněk, Mríša. 

 29. 4. Vysazena Šr – 3 000 ks Třebušín, 12 000 ks do revírů MO. Vysazení zajistila MS 
Doksany. 

 1. 5. Rybník Velký Újezd – montáž nové lávky na krmení. 

 2. 5. Kontrolní den Velký Újezd – oprava hráze „Povodím Ohře“. 

 7. 5. Vysazení Li1  16 cm – Úštěcký potok 100 ks. SÚS ještě dodá 500 ks. 

 10. 5. Dovoz Ko 200 000 ks z Mimoně. Vysazeno do nádrže Břehoryje. P. Čurda a p. 
Turčín. 

 11. 5. Doručen z opravy bateriový agregát. 

 Proběhla revize hasicích přístrojů na RD a chatě ND. 

 Probíhá průběžné krmení na chovných rybnících – průtoky vody v normálu. 

 Nádrž Břehoryje – hladina snížena o 8 cm od přílivové hrany. 
 
 
 

Další jednání výboru MO se uskuteční 
dne 4. června 2018 (pondělí) od 17:30 hodin. 


