
 

USNESENÍ 
členské schůze ČRS, z. s., MO Tábor 

konané 15. 2. 2017 v Jč univerzitě v Táboře 

 

 

 

Členská schůze schvaluje:  

a) zprávu o činnosti výboru organizace v roce 2016 a hlavní úkoly na rok 2017; 

b) zprávu o výsledcích finančního hospodaření v roce 2016 a návrh finančního rozpočtu 

hospodaření organizace na rok 2017  

c) kooptaci p. Martina Michálka do dozorčí komise ČRS, z.s. místní organizace Tábor 

d) členské povinnosti – počet brigádnických hodin (10 hodin) a výši finanční úhrady 500,- 

Kč ponechat; 

e) zápisné nových členů ve výši 200,- Kč ponechat; 

f) zarybňovací komisi pro rok 2017 ve složení : ing. Jiří Nový,Vladimír Nečas, Vítězslav 

Gigal, Emil Pešek a Miroslav Boháč ; 

 

Členská schůze schvaluje:  

Návrh hospodáře JčÚS RNDr. M. Hladíka na omezení počtu ponechaných kusů 

vybraných druhů dravých ryb (štika, candát, sumec) na jednu roční územní nebo CS 

povolenku na 20 ks za rok ;  

 

Členská schůze bere na vědomí: 

a) zprávu dozorčí komise; 

b) diskusní vystoupení přednesená na dnešní ČS 

 

Členská schůze ukládá: 

a) výboru MO 

- projednat přednesená diskusní vystoupení a podat potřebná vysvětlení členům do 

2 měsíců od konání členské schůze, pokud tak nebylo učiněno v průběhu této 

schůze; 

- v souladu s platnou legislativou pokračovat ve výchově mladé rybářské generace 

a školení nových členů organizace; 

- v souladu se zarybňovacím plánem pro rok 2017 zabezpečit další zarybňování 

sportovních revírů v péči organizace, s důrazem na sportovní revír Tismenice 1 

nádrž Jordán; 

- zabezpečit pravidelné aktualizace informačního obsahu webových stránek 

organizace pro informování svých členů 
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- zabezpečit doručení požadavku pro HO JčÚS, na změnu pravidel do Soupisu 

revírů JčÚS s BP VRP na revíru 421 068 Tismenice 1, nádrž Jordán, v tomto 

znění :  

„Přítok Lužnice. Od hráze nádrže Jordán, až k lávce Náchodského mlýna  v k. ú. 

Tábor, včetně nádrže Jordán-50ha. Lov z plavidel a zavážení nástrah na Jordánu 

povoleny. Vnadění je zakázáno (rozhodnutí MěÚ Tábor č.j. 13188 Bab/233). Lov 

ryb s krmítky povolen. V PHO I. stupně, vyznačeném na břehu tabulemi a na 

hladině bójkami, je zákaz lovu ryb.  

     Nejmenší lovná míra štiky obecné zvýšena na 60cm, candáta obecného na 50cm. 

     Minimální velikost nástražní rybičky, nebo její části je 15cm. Toto ustanovení 

     platí i pro lovícím přechovávané rybičky. 

     Na revíru platí v letech 2018 a 2019 omezení počtu  ponechaných si  

     vyjmenovaných druhů dravých ryb (dle BP VRP JčÚS) v kalendářním dnu, týdnu 

     či roce takto : max. 1ks-denně, 2ks-týdně, 10ks-ročně. Ponecháním si daného 

     počtu vyjmenovaných dravých ryb v kalendářním dnu, týdnu či roce, končí pro 

     lovícího na tomto revíru lov dravců všemi způsoby - na živou či mrtvou rybičku 

     nebo její části, včetně lovu přívlačí, muškařením a lovu na umělou mušku.“ 

 

 

- zabezpečit doručení požadavku pro HO JčÚS, na doplnění pravidel o tzv. K-70, 

do Soupisu revírů JčÚS s BP VRP pro revíry 421 034 Lužnice 3 a 421035 

Lužnice 4, v tomto znění : 

„Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Každý ulovený kapr delší než 70 cm 

(včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského 

revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do 

oddílu II. Povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data 

lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze 

stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.“ 

 

          -    zabezpečit doručení návrhu pro JčÚS, na absolvování kvalifikačních zkoušek RS  

                pro členy ČRS, z.s. místní organizace Tábor, jmenovitě : pp. ing. Jiřího Nového, 

                Miroslava Zvolánka, Martina Michálka, Emila Peška, Davida Havlíčka, Jiřího   

               Vlažného a Miroslava Boháče 

       

 

b) zástupci MO na konferenci JčÚS konané v červnu 2017 

na této konferenci hlasovat v souladu s většinovým rozhodnutím této členské schůze 

v otázce návrhu na změnu BP, týkající se návrhu hospodáře JčÚS RNDr. M. Hladíka 

na omezení počtu ponechaných kusů vybraných druhů dravých ryb (štika, candát, 

sumec) na jednu roční územní nebo CS povolenku na 20 ks za rok ;  
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c) členům MO 

- i nadále věnovat pozornost vyplňování a uzavírání povolenek k lovu ryb včetně 

závěrečného sumáře. K tomu plně využít v roce 2009 zpracovanou Metodiku 

vyplňování povolenek k rybolovu; 

- důsledně se seznámit s aktualizovaným dodatkem pro rok 2017 Soupisu revírů 

JčÚS a Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro roky 2016 – 2017. 

 

V Táboře dne 15. 2. 2017                                     

Předseda návrhové komise  

Karel Melena  v.r. 

 

 

Členové : M. Michálek  a P. Dončenko 

   

 

 

     


