Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem 
                 Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:00434132, DIČ:CZ00434132
                  Zapsán v registru občanských sdružení MV ČR pod č.j. VSP/1/1444/90-R ze dne 21.6.1990
   
                                                                                                   Všem 
                                                                                                   Místním organizacím


Úprava podmínek kontrolního individuálního odlovu na VD Fláje

Ruší se osobní přebírání a vracení  pověření ke kontrolnímu individuálnímu odlovu na  sekretariátu SÚS v Ústí n.L.
Zavádí se následující systém :
- při zájmu o individuální rybolov na nádrži Fláje si člen MO ČRS SÚS zavolá telefonem nebo               zašle žádost prostřednictvím internetu, kde uvede
1. Jméno a příjmení
2. MO ČRS kde je členem
3. Číslo RL a jeho platnost
4. Číslo povolenky k rybolovu a její platnost 
5. Požadovaný termín rybolovu
6. Doporučení  MO ČRS kde je členem (MO potvrdí doporučení telefonem, e-mailem nebo 
    poštou)
 
Na základě těchto údajů sekretariát SÚS v případě potvrzení žádosti odsouhlasí volný termín a potvrdí jej žadateli a oznámí hráznému na VD Fláje.

Žadatel si vyzvedne u hrázného povolenku k rybolovu a po ukončení ji vrátí vyplněnou dle pokynu hráznému.

Individuální rybolov probíhá v roce 2009 v období od 16.5. do 17.10. ve středu a v sobotu od 7.00 hod. do 19.00 hod.

Výdej povolenek ve středu od 7.00 hod. do 14.30 hod.
                            v sobotu od 7.00 hod. do 9.00 hod.



ing. Miloš Urych v.r.                                                                Jan Šmíd
předseda ČRS SÚS                                                                 jednatel ČRS SÚS      

Všem místním organizacím


Na základě jednání s POh  se upravují podmínky rybolovu  na Flájích následovně :
Ruší se osobní přebírání a vracení  povolenky k lovu v sekretariátu SÚS v Ústí n.L.
Zavádí se následující systém :
Při zájmu o rybolov člen ČRS SÚS  zavolá telefonem nebo zašle žádost o rybolov prostřednictvím internetu kde uvede :
1.MO SÚS ČRS kde je členem
2.Číslo RL a jeho platnost
3.Číslo povolenky k rybolovu a její platnost ( potvrzuje splnění čl. povinností )


Po skončení rybolovu  :

Člen odevzdá povolenku k rybolovu se záznamem hráznému.

Při neodevzdání povolenky hráznému, 
sdělí tuto skutečnost hrázný sekretariátu SÚS 
a tomuto členovi nebude příště vydána povolenka k rybolovu. 

Na základě jednání s POh dne 15.6.2009 se upravují podmínky rybolovu na Flájích následovně :
Ruší se osobní přebírání a vracení  povolenky k lovu v sekretariátu SÚS v Ústí n.L.
Zavádí se následující systém :
Při zájmu o rybolov člen ČRS SÚS  zavolá telefonem nebo zašle žádost o rybolov prostřednictvím internetu kde uvede :
1.MO SÚS ČRS kde je členem
2.Číslo RL a jeho platnost
3.Číslo povolenky k rybolovu a její platnost ( potvrzuje splnění čl. povinností )

 
Na základě těchto údajů sekretariát SÚS :

1.Potvrdí ( nebo odmítne ) příjem žádosti, 
2.Odsouhlasí volný termín pro rybolov
3.Přidělí č.j. žádosti 

Číslo jednací žádosti a den rybolovu sdělí sekretariát SÚS		1. Hráznému
									 2.Členovi 

Hrázný :

1.Při příchodu člena zkontroluje platnost dokladů k rybolovu
2.Porovná č.j. obdržené ze sekretariátu SÚS s č.j. předloženým členem
3.Při souhlasu č.j. vydá členovi povolenku – záznam  k rybolovu na uvedený den ( jeden )

Po skončení rybolovu  :

Člen odevzdá povolenku k rybolovu se záznamem hráznému.

Při neodevzdání povolenky hráznému, 
sdělí tuto skutečnost hrázný sekretariátu SÚS 
a tomuto členovi nebude příště vydána povolenka k rybolovu. 

