Zápis z výboru MO LTM dne 1. 4. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. SÚS UL – „Metodický postup pro členy RS při zjištění přestupku na úseku rybářství“ v případě
zabavení povolenky od MZE
- dále bude řešit p. Krpeš
2. SÚS UL – Komplexní rozbor hospodaření za rok 2018 – 1. Část
- výbor bere na vědomí
3. Zápisy z výborů MS - Doksany – 8. 3. 2019
- Lovosice – 14. 3. 019
- výbor bere na vědomí
4. Ústecký kraj – Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno – žádost o prodej pozemku
v k. ú. Dolní Vysoké II, p. č. 30, trvalý zábor cca. – 399 m2.
- výbor souhlasí s podmínkou věcného břemene (parkování vozů MO ČRS Ltm)
Různé:
Antuš
 Žádá o jmenný seznam členů MS Bohušovice n. O.
- vyřídí p. Čurda
Bulant
 Dne 16. 3. 2019 byl dovezen z MO Děčín a vysazen do Pokratického rybníka a potoka 20.000ks
Po0 a dále pak 5.000ks do rybníka Opárno.
 Provedena výměna polků na rybníku Opárno
 Žádá zástupce MS Lovosice o zajištění náhradního klíče ke stavidlu rybníka Opárno.
 Předán manipulační a provozní řád p. Tóthovi na rybník Dolní Vysoké pro možné odbahnění za
pomoci firmy ASA (k předání p. Wlazlo)
Čurda
 Dne 25. 3. 2019 byly dovezeny a vysazeny ryby od SUS:
Druh
kapr ø 1,3
okoun ø 0,3
kapr ø 1,3
okoun ø 0,3






Kusů
2 150
150
1 850
150

Váha (kg)
2 800
50
2 400
50

Revír vysazení
Pískovna Žernoseky
Pískovna Žernoseky
Labe 9
Labe 9

Dále bylo provedeno slovení Pokratického potoka, celkem sloveno 716ks Po1-2 ø 16, který byl
vysazen v počtu 420ks na Úštěcký potok a 296ks na Luční potok.
Napuštěn malý Třebušín
30.3 proběhla brigáda – čištění koryta přivaděče na chovný rybník V. Újezd
6.4 je plánována brigáda na Břehoryjích, odlov násady kapra. Sraz na RD v 8:00
8.4. bude předán gáz na garanční prohlídku a opravu (3dny mimo provoz)

Tóth






Krpeš





Nutno odstranit starou suť z opravy výpustě na rybníku Opárno, žádá Povodí Ohře z důvodů
čištění Opárenského potoka – bude prověřeno na povodí (p.Bulant)
žádá o zajištění razítek pro RS (2 kusy)
- zařídí p. Krpeš
zajištění povolení vjezdu do CHKO pro RS Lovosice
- zašle seznam na mail p. Bulantovi
žádá o zajištění cedulí pro zákaz rybolovu u rybích přechodů na Labi
- zajistí p. Čurda
dotaz zda je možné zajištění povolení vjezdu lodí pro RS do prostoru podjezu Lovosice
vyznačeného žlutými bójemi
- bude řešit p. Krpeš

Dne 11. 4. 2019 od 17,30 hodin proběhne školení členů RS MS Lovosice.
Jednotlivé MS zašlou mail s požadavkem na počet razítek pro členy RS MS - termín 15.4.2019.
Z výboru SÚS – do 30. 4. 2019 by měl být splněn plán zarybnění na 50 %.
Výjimka na povolení závodů Lovosický úhoř byla zaslána na MZE.

Löwy
 Celá konference 2019 je uložena na PC v RD, nutno zaslat návrhy a usnesení na SUS
samostatně.

Kovrzek
 Zajistí údržbu hráze na revíru Konojedy II, výřez dřevin, vyzván odborem ŽP

Šťástka
 Proběhla brigáda na ryb. chatě v Doksanech a probíhá oprava a čištění cedulí označující revíry
na Ohři.

Další jednání výboru MO se uskuteční
dne 6. května 2019 (pondělí)
od 17:30 hodin.

