
Zápis z výboru MO LTM dne 3. 4. 2017 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

1. Zápis z jednání výboru MS Úštěk dne 10. 3. 2017 – výbor vzal na vědomí. 

2. Dopis na SÚS Ústí n/L od firmy Normark k požadavku na příspěvek na zarybnění za pořádané 

závody na Labi 9 – výbor vzal na vědomí. 

3. Možnost zveřejnění rybářských závodů v časopise „Rybářství“. Výbor rozhodl zveřejnit závody 

pořádané MS Litoměřice v květnu a srpnu. 

4. Postoupení přestupku proti „Zákonu o rybářství“ – nebyl zapsán kapr obecný. Bude zasláno na 

SÚS Ústí n/L. 

5. Informace o žádosti k vysvětlení postupu RS při zadržení povolenky. Bylo předáno na Krajský 

úřad Ústí n/L. 

 

Různé: 

 

Bulant 

 Byl projednán úkol z konference MO k žádosti „Povodí Ohře“ na zákaz stanování a rozdělávání 
ohňů na revíru 441 038 Ohře 1. Předseda zpracuje odpověď. 

 Výlov rybníka v Břehoryjích plánovaný na 8.4.2017 nebude proveden z důvodů zákazu od AOPK 
(výskyt ohrožených žab). 

 

 Krpeš 

 Navrhuje vyvolat jednání s „Povodí Labe“ a „Povodí Ohře“ k řešení nepořádku u vody. Návrh byl 

schválen. 

 Informoval o povinnosti placení silniční daně za cesťáky RS. Nutno prověřit u pí. Lísalové. 

Prověří p. Čurda. 

 Proběhnou schůze členů RS 

- 4. 4. 2017 – Litoměřice 

- 6. 4. 2017 – Lovosice 

- 7. 4. 2017 – Doksany 

 

Šťástka 

 Informoval o nesrovnalosti evidenčního čísla chaty Doksany. Prověří p. Čurda. 

 

Novák  

 Informoval o přípravě brigády dne 8. 4. 2017 na úklid břehu Labe. 

 

Löwy 

 Připomenul nutnost dořešení nedostatků u MS Lovosice podle usnesení z konference MO. 
(Prokop, Matoušek, Lísalová, Čurda) 

 
Dále byl podán návrh na zakoupení nového počítače „HP ProDesk 400 G3 SFF“ a monitoru „LED 
monitor Iiyama ProLite 22´´. O návrhu bylo hlasováno: 
 Pro: 12 Proti: 0  Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat a výbor odsouhlasil nákup. 
 
 

Vzhledem ke státním svátkům v měsíci květnu se uskuteční další jednání výboru MO 

dne 2. května 2017 (úterý) od 17,30 hodin. 


