
Zápis z výboru MO LTM dne 3. 6. 2019 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

1. SÚS UL – Schůze vedoucích rybářské stráže – která se koná se 20. 6. 2019 od 16,00 hodin 

v RD MO Duchcov. 

2. Zápisy z výborů MS  - Doksany – 10. 5. 2019 

- Lovosice –   9. 5. 2019 

Různé: 

Bulant 

 aktiv hospodářského odboru SUS 

- schůze vedoucích RS, 

- problémy s výtěžností cejna a štiky, 

- změna v redistribuci cen celosvazových povolenek v rámci Rady ČRS, 

- vysazení 40 000 ks lososa do Kamenice a Ploučnice, 

- žádost SUS na SZIF – dotace na revíry pro rok 2019, 

- návrh cen povolenek pro rok 2020 – navýšení ceny UMP a UPP o 100,-          

Kč, 

- problematika hlaváče černoústého, výskyt zjištěn již v Lovosicích a 

Litoměřicích. 

 HO navrhl celoroční hájení reofilních druhů ryb (parma, ostroretka, podoustev) na všech revírech 

SUS, které by bylo vydáno formou rozhodnutí KÚ v Ústí nad Labem, dále návrh HO na omezení 

počtu ponechaných ušlechtilých vyjmenovaných druhů ryb na ryb. revír a týden.   

 Opárno – navrhuje se snížení hladiny rybníka cca na polovinu z důvodů průsaku hráze a 

ohrožení sousední nemovitosti pod hrází.  

 

Čurda 

 Rybník Velký Újezd zatím napuštěn z cca 50%.  

 Byl podán podnět na MěÚ Ltm, CHKO, dále jednáno se starostkou ObÚ Ploskovice a správcem 

toku - Povodí Ohře ohledně neoprávněných odběrů vody z Ploskovického potoka a přetrháváni 

tak vody v potoce, který napájí rybník V. Újezd  

 Připomíná - nahlásit pí. Šulcové jmenný seznam družstev MS na závody „Rybačka na Oharce“ 

které se budou konat dne 14. 9. 2019. Termín nahlášení do 30. 6. 2019. 

 Dne 31. 5. 2019 proběhlo vysazení lipana Ø 15  cm - 200 ks do Úštěckého potoka. 

 Dne 31. 5. 2019 proběhl odlov a následné vysazení K1 v počtu  724 ks na rybníku Břehoryje a 

vysazeno do Velkého Újezdu. 

 V průběhu měsíců červen až září bude otevřená kancelář pro veřejnost na RD pouze v pondělí 

od 8-16 hodin 

 

Prokop 

 Požaduje jednotlivé MS o předložení vyúčtování plesů a závodů za rok 2019. 

 

Durček 

 Bude provedena výměna oplocení lovosických chatek.  

 Provedena výměna zámků a klíčů od chatek. 

 Elektro zajištění a vybudování samostatného odběrného místa (antoníček) – úkol nadále trvá, 
bude řešen v průběhu prázdnin. 

 Všechny srdečně zve na noční závody „Lovosický úhoř“, které se konají 8.6.2019 od 18 hodin, 
sraz v areálu lovosických chatek.  



 

 

Sedláček 

 Polky pro MS Doksany do Brozanského rybníka budou hotovy do 31. 7. 2019. 

 

Šťástka 

 KÚÚK byla udělena výjimka pro stavbu MVE Hostěnice. Zpracováno a zasláno odvolání k MŽP 

za MO ČRS Litoměřice a Městys Budyně n.O.. 

 Provedeno zaměření pozemku pro odkoupení chaty N. Dvory, které bude zasláno k podané 

žádosti na Lesy ČR prostřednictvím MO. 

 Všechny zúčastněné srdečně zve na ryb. závody spolu s posezením, které se budou konat dne 

8.6.2019 od 6 hodin na kempu v Brozanech   

 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 2. září 2019 (pondělí)  

od 17,30 hodin. 

 

 


