Zápis z výboru MO LTM dne 6. 9. 2021
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Zápis z jednání výboru MS Doksany dne 15. 6. 2021.
- výbor bere na vědomí
2. Zápis z mimořádné schůze MS Doksany dne 3. 8. 2021
- výbor bere na vědomí
3. MO Ltm – pořádá „Rybačku na Ohři“ v Terezíně dne 11. 9. 2021 od 6:30h pro členy výborů MS –
3 členná družstva
Různé:
Bulant
• výroční schůze MS
•
•

•

- Doksany 18. 9. 2021 od 9 hodin Na růžku
- Bohušovice 18. 9. 2021 od 10 hodin Radnice
informoval o přípravě revitalizace Pokratického rybníka (2022).
v souvislosti s plánovanou revitalizací podán podnět na zjednání nápravy na Pokratickém potoku,
který slouží jako chovný k produkci násady Po. Jedná se o volný přístup dobytka do potoka.
Podklady byly zaslány na povodí Ohře, které zahájilo šetření a postoupilo podnět MO na
MěÚ Litoměřice.
SÚS UL - zdražení povolenek na rok 2022 a to na 1600 Kč za oba typy územní povolenky, MP
a PP.
- úprava bližších podmínek výkonu rybářského práva,
- omezení počtu úlovků okouna od roku 2022 na (4 ks/ den) a povinnost okamžitého zapsaní
úlovku do povolenky

Čurda
• vysazení ryb do revírů
Datum
26. 5.
27. 5.
18. 8.

Druh
Lipan Li1 ᴓ 16 cm
Kapr ᴓ 1,3 kg
PD

Počet
kusů
200
400
200

Váha
kg
520
84

Revír
Úštěcký potok
Býčkovice
Úštěcký potok

Turčín
• plán podzimních výlovů
Brozany - kemp
Vysoké rybník
Habřinský potok
Třebušín I, II
Opárno rybník
Velký Újezd
Pokratice
Břehoryje

25. 9.
26. 9.
26. 9.
2. 10.
9. 10.
16. 10.
17. 10.
23. 10.

Poznámka
prvotní zarybnění

•

tímto žádáme dotčené MS, které dotčené rybníky spravují o součinnost a připravení chovných
nádrží ke stanovenému datu na slovení.

Novák
• informoval o konaných rybářských závodech
- dětské závody v Úštěku 4. 9. 2021,
- MČR ve feederu (108 účastníků), 27. – 29. 8. 2021. MO se umístila na 13. místě,
- II. liga ve feederu v Liběchově, 4. – 5. 9. 2021. MO se umístila na 3. místě.

Šťástka
•

žádá jednotlivé MS, aby na svých výročních schůzích projednali a sdělili své stanovisko
k bivakování na revíru Ohře 1, které zaslal na jednotlivé předsedy MS.

Další jednání výboru MO se uskuteční
dne 4. října 2021 (pondělí) od 17:30 hodin.

