Plán práce rybářské stráže MO ČRS Pelhřimov
r.2010
1. Zajištění pravidelné ochrany rybářských revírů, chovných rybníků a
potoků
Termín : pravidelně podle rozpisu pochůzek
2. Rybářská stráž s územní působností bude působit i na revírech ÚN
Trnávka a Želivka 6 (Sedlická přehrada) podle rozpisu pochůzek
Rybářská stráž s místní působností bude působit pouze na revírech
MO ČRS Pelhřimov a na chovných rybnících.
Termín : pravidelně podle rozpisu pochůzek
3. Před začátkem sezóny bude svolán aktiv všech členů RS s upřesněním
změn, projednání rozpisu pochůzek, zhodnocení uplynulé sezóny a
doporoučení další činnosti
Termín : březen v 17.00 hod.
4. Členové RS pomohou podle plánu a potřeby při jarních a
podzimních výlovech.
Termín : podle plánu rybničního odboru
5. Na základě projednání s pracovníky MÚ Pelhřimov, odboru
životního prostředí, budeme jednat o otázkách údržby porostů u
chovných rybníků. Stejný postup bude i u rybníků patřících pod jiný
OÚ.
Termín : průběžně podle potřeby patronů
6. Na základě hlášení o činnosti jednotlivých členů RS informovat
výbor MO o činnosti RS podle plánu práce. Jednotliví členové mají
za povinnost odevzdat písemné hlášení o celoroční činnosti
vedoucímu RS do 5.11.2010
Termín : průběžně
7. Zajištění účasti členů RS na výroční schůzi
Termín : březen

8. Vedoucí RS se v březnu zúčastní schůzky přehradního výboru ÚN
Trnávka.
Termín : březen
9. Vedoucí RS se zúčastní pravidelného školení vedoucích RS při
jednotlivých MO ČRS v působnosti JčÚS ČRS, které se bude konat
v Pelhřimově
Termín : březen
10. Členové RS pomohou při organizování oslav 90. výročí založení MO
ČRS Pelhřimov a při konání Dne otevřených dveří.
Termín : podle plánu
11. Vedoucí RS připraví dohodu s Policií ČR v Pelhřimově, týkající se
nočních kontrol na ÚN Trnávka ve spolupráci s p. Ing. Ličkem.
Termín : březen
12. Členové RS se budou setkávat 2x ročně na informačních schůzkách
Termín : březen, září
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