
Zápis z výboru MO LTM dne 2. 9. 2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Pošta: 

1. Zápis z výborové schůze MS Úštěk ze 7. 6. 2019. 

- výbor bere na vědomí 

2. VPÚ Deco Praha – pozvánka k seznámení s průběhem nových hranic silnice Dolní Vysoká a jejich 

vytyčení dne 10. 9. 2019 v 10,30 hodin. 

- účast p. Čurda 
 

Různé: 

Bulant 

 byl zaměřen pozemek v Nových Dvorech u Doksan pro podanou žádost o odkup pozemku od Lesů 

ČR. 

 Hospodářský odbor SUS se bude konat dne 14.9.2019. 

 Změna dodavatele plynu pro RD od srpna 2019 je nový dodavatel MND. 

Šťástka 

 Žádá o prověření vlastníků pozemků – na rybníku Brozany a dořešit případný pronájem. 

 Informoval o provedení ichtyologického průzkumu, který se konal v polovině srpna. Jednalo se o  

druhové zastoupení ryb a monitoring invaze hlaváče černoústého, prováděnou VŠ Vodňany na řece 

Ohři pod jezem Doksany a na Labi. Výsledky průzkumu obdrží v nejbližší době 

Novák 

 V sobotu 7. 9. 2019 od 7:00hod, proběhnou dětské rybářské závody na rybníku Barvíři v Úštěku. 

 Informoval o krajském přeboru (feeder). Obsadil 2. místo. Celkově se umístil také na 2. místě. 

- výbor blahopřeje 

Čurda 

 Provedeno vysazení ryb  

- 3. 7. Pd 229ks/80kg do Úštěckého potoka,  

- 8. 7. pro nedostatek vody sloven V. Újezd, vysazeno K1-2  250kg do 

Třebušína, 

 - 7. 8. odlovena násada z Břehoryjí K1-2  920ks/50kg – vysazeno do do 

Brozan. 

 Dne 8. 7. proveden výlov K1-2 Velký Újezd – havarijní stav. 

 Nové polky do Brozan byly předány 1.9. 2019 zástupcům MS. 

 Žádá o povolení nákupu ruční kotoučové pily „maflíka“ Narex v ceně cca 3 000,- Kč. 

- výbor odsouhlasil nákup. 

 Dne 24. 7. provedena STK u vozidla UAZ. 

 Plán výlovů bude vyhotoven do konce týdne 7.9.2019 a bude rozeslán na jednotlivé MS pro zajištění 

brigádníků a vypouštění. 

Töth 

 Přístup na Havraní ostrov přes komory jezu je omezen, v současnosti má přístup pouze Aleš pro 

výkon RS, nutno požádat na povodí Labe, případně Aleše pro výkon RS. 

 Dotaz jak znemožnit rybolov pro známé firmy , kterým byla povolenka zadržena již po několikáté, 

zjistí p. Prokop a dá vědět, možnost je pouze doporučit MO na MěU o odebrání ryb. lístku. 

Kovrzek  

 Město Úštěk navazuje spolupráci s německým partnerem a oslovili i MS Úštěk, schůzka proběhne 

dne 3.9.2019 na MěU. O spolupráci by mněl zájem Hřebíček mladší. 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 7. října 2019 (pondělí)  

od 17,30 hodin. 


