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         Český rybářský svaz, z.s. 
           místní organizace, Mlýnská 2, Mohelnice 78985 

 

 

 
                                                                           V Mohelnici dne 07.06.2022 
 
 

Všem členům MO, výboru MO, členům dozorčí komise, výboru ÚS ČRS Ostrava 
 

ZÁPIS č. 6/2022 
ze zasedání výboru MO ČRS Mohelnice, z.s. ze dne 07.06.2022 

 

 
Přítomni:  
Bc. Milan Gabriel, Petr Lyčka, Zdeněk Vařeka, Bc. Martin 
Lyčka, Alena Špičková, Pavel Klimek, Ing. Daniel Komárek, 
Tomáš Zámečník 
 
Nepřítomni: 
Petr Benyš 
 
 
Za dozorčí komisi:  
Ladislav Štrambach, Pavel Gera, Jaroslav Opravil 
 
 
 
Předseda Bc. Gabriel zahájil schůzi přivítáním přítomných 
členů výboru a následně kladně zhodnotil organizaci uplynulých 
rybářských závodů „Lady Cup“ a „Bambusák“ konaných na 
Křemačovském rybníku.  
 
Na začátku schůze se výbor věnoval plnění úkolu z předešlé 
schůze: 

1. Jednatel - Vyřešit převod práv disponenta s účtem vedeným 
u České spořitelny. – V ŘEŠENÍ 

2. Bc. Lyčka – Kontrola stavu chaty a vybavení. - SPLNĚNO 
3. Jednatel – Vyvěsit plakáty na nadcházející závody do 

vývěsky a na web. - SPLNĚNO 
4. Jednatel - Vyvěsit informace z VÚS (slunečnice, 

střevlička) do vývěsky a na web. - SPLNĚNO 
5. Hospodář – Informovat porybné o zákazu nastražovaní 

slunečnice a střevličky, kdy tyto ryby nesmí být vráceny 
vodě a musí být zapsány do přehledu úlovků. – SPLNĚNO 
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Následně se výbor zabýval těmito tématy: 
 Předseda Bc. Gabriel otevřel problematiku stále častějších 

přestupků tykajících se lovu v „Chráněné rybí oblasti 
(trdlišti)“ a apeloval na zvýšení počtu kontrol ze strany 
rybářské stráže. 

 Hospodář pan Vařeka informoval členy výboru o proběhnuvší 
Konferenci VÚS Ostrava – Hlouběji rozebral tři zásadní 
projednávané návrhy: 1. Zvýšení ceny povolenek.  
                     2. Snížení množství přivlastněných 
kusů kapra obecného z revírů do 5 ha na 2 kusy týdně. 
                     3. Změna předsedy VÚS Ostrava – 
Bývalého předsedu nahradil Mgr. Bednář. 

 Dále pan Vařeka nadnesl problém s navyšujícím se množstvím 
případů, kdy lovící vjíždí osobními automobily do 
viditelně vyznačených zákazů vjezdu na revíru 471 053 – 
lokality „Staré Bagry“ na pozemky společnosti Kámen 
Zbraslav a.s.. Tyto vjezdy budou brány ze strany rybářské 
stráže jako porušení Bližších podmínek výkonu rybářského 
práva a na základě této skutečnosti bude lovícímu uděleno 
napomenutí popřípadě přivolána Policie ČR k dořešení 
nastalé situace. 

 Předseda Dozorčí komise pan Opravil, který je zároveň 
zaměstnancem společnosti Kámen Zbraslav a.s. stručně 
shrnul rozsah nadcházejících prací po ukončení těžby na 
revíru 471 053 – lokalitě „Staré Bagry“. Tyto práce by 
měly být ukončeny do konce roku 2022. Výbor MO ČRS 
Mohelnice se bude s blížícím se ukončením těchto prací 
zabývat návrhem zákazu vstupu na čerstvě upravené 
pozemky. 
 

 
Do následující schůze si výbor předsevzal tyto úkoly: 

1. Hospodář, Jednatel – Kontrola stavu rybí obsádky na 
Křemačovském rybníku prostřednictvím „kontrolního 
odlovu“. 

2. Jednatel - Vyřešit převod práv disponenta s účtem vedeným 
u České spořitelny. 
 

 
 
 
 
   Zapsal: Petr LYČKA      Ověřil: Bc. Milan Gabriel 
Jednatel MO ČRS Mohelnice     Předseda MO ČRS Mohelnice                                                         


