
Zápis z výboru MO LTM dne 6. 5. 2019 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

 

1. MO Ltm – Soutěž pro výbory MS „Rybačka na Ohři“ v Terezíně dne 14. 9. 2019 – sraz v 6,00 

hodin. 

Počet družstev nahlásit pí. Šulcové do 30. 6. 2019. 

- výbor bere na vědomí. Předáno přítomným zástupcům MS 

2. SÚS UL – Příspěvek z rozpočtu SvčÚS na činnost dětí a mládeže pro MO na rok 2019. 

- výbor bere na vědomí  

3. Zápisy z výborů MS  - Doksany – 5. 4. 2019 

- Úštěk – 26. 4. 2019 

- Bohušovice n. Ohří – 11. 4. 2019 

- Lovosice – 12.4.2019 

- výbor bere na vědomí 

4. SÚS UL – zadržení povolenky k lovu ryb - p. Václav Barták 

- p. Adam Arafaj 

- p. Petr Pivrnec 

- předáno p. Prokopovi 

5. ČRS Boršov n. Vlt. - zadržení povolenky k lovu ryb – p. Luboš Sejkora 

- předáno p. Prokopovi 

6. MO Ltm - zadržení povolenky k lovu ryb a postoupení na SÚS UL 

        - p. Stanislav Novák 

- p. Miroslav Guštan 

     - předáno p. Prokopovi 

7. Odbor mládeže Rady ČRS – Setkání rybářské mládeže „Bílina 2019“ ve dnech  

      30. 8. – 1. 9. 2019. 

- předáno p. Novákovi 

8. Byla uzavřena s Povodím Labe „Smlouva o nájmu pozemku“ na mola u RD. 

- výbor bere na vědomí 

9. Zaslána žádost o odkup pozemků ryb. chaty v k. ú. Nové Dvory u Doksan. Dle Lesů ČR je nutno 

pozemky předem geodeticky zaměřit na náklady MO. Jelikož se jedná o lesní pozemek, prodej 

bude dále schvalovat MZE. 

- výbor souhlasí se zaměřením pozemku a postoupením na MZE 

10. SÚS -Pozvánka na zkoušky adeptů pro RS , která se bude konat dne 28. 5. 2019 od 16,00 hodin 

v České Lípě na RD. 

- zajistí p. Krpeš 

11.  SÚS zasláno povolení od KÚÚK na plánované rybářské závody (viz. příloha zápisu). 

- výbor bere na vědomí 

12. MZE – udělení výjimky pro noční závody „Lovosického úhoře“. 

- výbor bere na vědomí, předáno p. Durčekovi 

13. SÚS UL – informace o přijatých opatřeních pro zlepšení a zpřehlednění finanční a ekonomické 

situace SÚS. 

- výbor bere na vědomí 

14. SÚS zaslán přehled úlovků za rok 2018 na revírech MO Litoměřice  - bude uloženo do PC 

v kanceláři MO. 

Z podkladů vyplývá, že nejvíce ryb bylo vyloveno na Labi 9 a to 3.595ks o váze 8.757kg a 

druhým revírem je Ohře 1, kde bylo odloveno celkem 2.703ks o váze 6.288kg.  

 



 

 

Různé: 

Bulant 

 Zaslal podklady na dotace MŠMT 2019 v rámci rybářských kroužků. Termín 15. 5. 2019. 

- zajistí p. Novák 

 Zajistit násadu amura do rybníka Opárno – zajistí p. Čurda. 

 Dne 4.5. proběhlo školení elektro – lov agregátem na RD v Č. Lípě, absolvoval Bulant a Čepelák. 

 Předány povolení k vjezdu do CHKO pro MS Lovosice. 

 Z důvodů nesrovnalostí v odběru elektřiny u MS Lovosice, Výbor souhlasí a pověřuje p. Durčeka 

k zajištění zřízení nového odběrného místa elektřiny přímo v areálu ryb. chatek Lovosice. 

Čurda 

 Dne 7. 5. 2019 proběhne vysazení ŠR 18 000 ks z Nového Boru líheň Pihel následně: 

 

Revír Počet kusů Poznámka 

Labe 8 3 000  

Labe 9 3 000  

Labe 10 3 000  

Velké Žernoseky 3 000  

Ohře 1 3 000  

Třebušín + Břehoryje 3 000 Další produkce 

 

 Dne 23. 4. 2019 bylo kompletně dokončeno oprava zábradlí na stavidle v Břehoryjích. Instalace 

nového zábradlí včetně branky v ceně 8 000,- Kč. 

 Ve dnech 2. 4., 6. 4. a 25. 4. proběhl odlov a vysazení K1 z nádrže Břehoryje. Celkem vysazeno 

3 058 ks K1 do chovných nádrží Třebušína I a 28 ks perlína do Třebušína II. 

 Byla zajištěna požadovaná nová razítka pro RS  MS Lovosice a požadované cedule vyznačující 

„Rybí přechod“.  Cena 4 100,- Kč. Vyznačení prostoru cedulemi zajistí MS Lovosice. 

 Proběhla generální oprava vozidla UAZ. Cena 38 959,- Kč. 

Novák 

 Dne 11. 5. 2019 proběhne v Lovosicích krajská divize + přebor – v lovu ryb feeder. 

Krpeš 

 Jako náhradnící za nové členy RS u MS Úštěk byli navrženi: 
- Josef Řebíček 
- Jiří Michálek 
 - výbor bere na vědomí a souhlasí 

 Dne 11. 4. proběhlo školení členů RS u MS Lovosice. Razítka RS byla předána. 

 Od SÚS zaslány informace ohledně návrhů změny Stanov ČRS. Termín pro připomínky či návrhy 

je 31. 12. 2019 v zaslaném formuláři na MO. 

 

Kovrzek 

 Problematika spadlých stromů do rybníků v Konojedech a suché stromy v okolí. 

 MS Úštěk zajistí fotodokumentaci a parcelní čísla pozemků, kde se nachází suché stromy. Tyto 

podklady budou prostřednictvím MO postoupena na SÚS, který je nájemcem revíru, k dalšímu 

řešení. U suchých stromů se vyzve vlastník dotčeného pozemku. 

 

 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 3. června 2019 (pondělí)  

od 17,30 hodin. 

 


