
Zápis z výboru MO LTM dne 7. 10. 2019 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

1. Zápis z výborové schůze - MS Úštěk z 6. 9. 2019 

- MS Doksany z 27. 9. 2019 

- MS Bohušovice z 12. 9. 2019 

- výbor bere na vědomí 

2. SčVK Teplice – oznámení o výměně vodoměru dne 15. 10. 2019 od 8,00 – 11,00. 

- účast p. Čurda 

3. MěÚ Roudnice – Oznámení o uplatňování územního plánu Žabovřesky n. Ohří. 

- patří MO Libochovice, předání zajistí p. Löwy 
4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – oznámení o elektronické aukci na 

prodej pozemků v k. ú. Píšťany. Prověří p. Prokop – příp. bude svoláno předsednictvo MO 

pro případné přihlášení do el. aukce. 

- výbor schvaluje 

5. SÚS UL – Oznámení o dozoru, který bude proveden při výlovu a vysazování ryb do revírů 

SUS 

- 12. 10. Třebušín – zástupci MO Stráž p. R. 

- 19. 10. Č. Lípa - vysazování ryb – rybník Peklo Dubice 

- výbor bere na vědomí a do Č. Lípy delegoval zástupce DK  (Prokop, Dráb) 

6. Město Lovosice – 1.upomínka na úhradu el. energie za Lovosické chatky – 13.335,- Kč 

- dořeší MS Lovosice 

 

 

Různé: 

Bulant 

 Zaměřen pozemek v Nových Dvorech u Doksan pro podanou žádost o odkup pozemku od 

Lesů ČR – podklady předány Ing. Brožové, která zajistí veškeré materiály a zašle na 

ředitelství do Teplic; následně bude následovat odhad pozemku; pokud bude cena vyšší, 

než 100 tisíc bude nutné schválení prodeje prostřednictvím MZE, do této částky schvaluje 

ředitel správy. 

 Jednání s SUS (Ing. Kava) ohledně revíru Konojedy, kde SUS končí nájemní smlouva a 

AOPK požaduje v nové smlouvě úkony nad rámec smlouvy stávající. Proto bude 

prostřednictvím SUS smlouva upravena a zaslána MO Ltm k revizi, před samotným 

podpisem.    

 Dne 14.9.2019 Hospodářský odbor SÚS : návrat k zarybňovacím plánům, tedy revíry 

nebudou v budoucnu zarybňovány nad rámec, jak tomu bylo doposud;  

- Zvýšení limitu váhy vysazované násady kapra na 1,2-1,6kg krom revírů Labe a 

Nechranic kde je ponechán limit na 1kg; 

- Od roku 2020 návrh na plošný zákaz ponechání reofilních druhů (parma, 

podoustev, ostroretka) na revírech Labe, Ohře a Ploučnice – v současnosti na KU 

Ústeckého a Libereckého kraje ke schválení; 

- Navýšení cen povolenek pro rok 2020 u územních PP a MP o 100Kč a 

v případě CMP a CPP je to pak o 350 Kč; 

 



 

-  BPVRP schváleny krom množství ponechaných ušlechtilých ryb na rok a 

povolenku; 

- V ryb. řádu nově přiřazeny zkratky pro jednotlivé druhy ryb jako možnost zapisování 

do úlovkového lístku; dále první část ryb. řádu osahuje základní ustanovení pro 

všechny revíry a druhá část pak BPVRP pro jednotlivý revír a případně svaz; 

- Za rok 2018 nárůst prodeje povolenek o 1200 u MP a 60 u PP, celkem má SUS 

k 8/2019 29.605 dospělých členů; 

- U RS je nutné veškeré přestupky zasílat na příslušné ORP do 10-ti dní po zjištění 

přestupku (rozhodnutí MZE) 

 

Tesař 

 informoval o aktivu funkcionářů v Duchcově: 

- více využívat informační systém v „Lipanu“, je tam činnost výboru, 

- zdražují se povolenky na rok 2020, 

- řeší se vyhlášení chráněné rybí oblasti Labe 4 a 5, 

- doporučuje se změnit zarybňovací plány pstruha vzhledem ke klimatickým 

podmínkám, 

- pokusně se vysazují ostroretky na Ohři, 

- schválena dotace na škody způsobené kormorány – platí pouze u používaných 

revírů a jejich částí. 

 

Krpeš 

 informoval o aktivu RS, 

 zpracoval rukovět pro RS - seznam přestupků s návrhem sankcí, odesláno na KU ke 

schválení; 

 SUS vyvolá jednání se zástupci MZE a poříční policie ohledně přístupu lodí do podjezí;  

 MS zpracují cestovní příkazy členů RS (1 000,- Kč na člena) – termín do 4. 11. 2019 

 

Šťástka 

 Informoval o jednání, kterého se zúčastní dne 18. 10. 2019 na „Povodí Ohře“ ke 

zprůtočnění ramen Ohře. 

 

Novák 

 V neděli 13. 10. 2019 proběhnou dětské rybářské závody na Karaši k ukončení sezony. 

 

Tóth 

 Informoval o ukončení bistra u Lovosických chatek; 

  Probíhá příprava Opárna na výlov, zajišťuje p. Kadeřávek; 

 Návrh ochrany RS prostřednictvím zvukového záznamu.  

 

Palán 

 Upozorňuje a dává na zvážení výboru - operační programy rybářství od roku 2020 poslední 

výzva – nutno mít zpracovanou projektovou dokumentaci a žádost o stavební povolení 

jelikož termíny vyhlášení je velmi krátký pouze 30dní, možnost získat až 70% z celk . 

částky. 

 

 



 

Antuš 

 Proběhly ryb. závody dne 21.9., účast 27 dospělých a 15 dětí, celkem uloveno 100kusů 

ryb- největší rab závodu byl amur 72cm; 

 Ms plánuje nákup přístřešku pro konání závodů v hodnotě 6.000,-    

 

Čurda 

 12. 9. vysazení Pd 263 ks, 100 kg do Úštěckého potoka, 

 28. 9. výlov rybníka „Kemp Brozany“ 

- Sloveno K2 584 ks, 702 kg, Ø 1,2 kg, 

- cejn 425 ks, 85 kg 

- vysazeno na Ohři 1, včetně podrevírů, 

- stavidlo osazeno novými polkami. 

 29. 9. Započato vypouštění rybníka Třebušín I, 

 2. 10. Započato vypouštění nádrže Břehoryje, 

 2. 10. jednání s p. Kavou k rybníkům Konojedy, 

 5. 10. Výlov nádrže Břehoryje – K1 16 680 ks, 834 kg, Ø 0,05 kg. Vysazeno do rybníka 

„Kemp Brozany“, 

 6. 10. dovoz krmení pro K1 Brozany, 

 7. 10. dovoz a vyúčtování vrácenek, známky a povolenky na SÚS UL, 

 7. 10. proveden nákup ruční okružní pily- mafl (4 840,- Kč) pro RD, 

 Navrhuje nákup mníka v ceně do 5 000,- Kč 

- výbor odsouhlasil 

 Navrhuje zrušit přívěsný vozík – bude řešeno při inventurách, 

 MS a RS předloží na příštím jednání výboru MO dne 4. 11. 2019 návrh členů pro 

povolenky zdarma. 

 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 4. listopadu 2019 (pondělí)  

od 17,30 hodin. 


