
V souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 byla odložena výroční 

členská schůze (VČS)  p.s. Brno 4 na neurčito. 

 

Zde uvádíme pro členy nejdůležitější aktuality a informace 

 
 
 Vzhledem ke skutečnosti, že letošní zrušená VČS měla být volební, zůstávají zvolení funkcionáři 

činní i nadále, pravděpodobně až do termínu, kdy bude možné uspořádat schůzi a řádně ji svolat – informace 

právníka MRS. 

 Každoroční kontrola hospodaření, která se uskutečnila začátkem prosince roku 2020 na sekretariátu 

MRS proběhla bez připomínek k veškerým činnostem, které jsou výborem PS zajišťovány.  

Informace o spolku a jeho činnosti, úředních hodinách, aktuálních opatřeních, zarybnění naších 

revírů, činnosti mládeže atd., jsou snadno dosažitelné na adrese www.mrsbrno4.cz.  

Telefonní číslo je nové : 702 202 825, tel. linka je obsluhována v úředních hodinách výdeje 

povolenek. Na jiných tel. č. spolku nemohou být informace o výdeji povolenek zodpovězeny, držitelé těchto 

tel. čísel nejsou vždy u výdeje povolenek a zejména o stavu tzv. korespondenčního vyřizování (poštou) 

nemohou být zcela informováni. 

Platná e-mailová adresa je: info@mrsbrno4.cz, veškeré dotazy jsou a budou průběžně zodpovídány. 

Všeobecné zprávy a informace, týkající se Moravského rybářského svazu (hlavní spolek) najdete na 

adrese www.mrsbrno.cz 

Zarybnění revírů a dosažené úlovky jsou uvedeny v oddílu pro členy. Plánované zarybnění je dáno 

dekrety revírů, je každoročně přibližně stejné a nemůže být spolkem svévolně měněno. Dosažené úlovky 

jsou zpracovány z odevzdaných sumářů a jejich pozdější zveřejnění je odvislé od celosvazového zpracování, 

na zpoždění se podílí i rybáři, kteří odevzdají sumáře pozdě, nebo vadně vyplněné. 

Dle rozhodnutí většiny spolků je připravován mimořádný sjezd MRS z.s., z důvodu pandemie nebylo 

zatím o termínu a místě konání rozhodnuto. 

Přestavba Ondráčkova 129 – pro zlepšení podmínek při výdeji povolenek, umožnění činnosti 

kroužku mladých rybářů ve vlastním objektu a zvětšení skladovacích prostor byla v loňském roce 

zahájena přestavba. V současné době je dokončována střešní nadstavba. Na pstruží líhni a klubovně 

v Holáskách jsou průběžně prováděny opravy, údržba  a dílčí modernizace. Vše je financováno 

z vlastních zdrojů. 

Výdej povolenek může být v následujících týdnech omezen, vzhledem k rekonstrukci přízemního 

patra našeho objektu na Ondráčkové 129. 

Upozorňujeme členy na nutnost ve větší míře využívat platební terminál v kanceláři spolku pro 

bezhotovostní platby za členské známky a povolenky. I tímto se podstatně zrychlí průběh vydávání. 

Rozhodnutím krajského úřadu JmK je na pstruhových vodách našeho spolku od roku 2021 zákaz 

vysazování sivena amerického 

Členský příspěvek může být v roce 2021 mimořádně uhrazen do 30. dubna 2021. 

Na pstruží líhni je v současné době na aparátech cca 60 000 jiker pstruha obecného. Líheň je 

připravena pro odchov ostroretky stěhovavé, slov matečních ryb by měl proběhnout v měsíci dubnu.  

 Rybářská stráž PS Brno 4 má v současné době 12 členů.  

 Tradiční závody mládeže na nádrži Lávka v Holáskách, budou uskutečněny pouze v případě příznivé 

epidemiologické situace.  Další informace budou zveřejněny na stránkách p.s. Brno 4 

I letos budou mládeži ve věku 8 - 15 let vydávány první povolenky zdarma.  

Celkový  počet členů p.s. Brno 4 k 31.12.2020 je 2 105, z toho mládež do 15 roků 209.  

 

Tržby za povolenky v r. 2020: 

celkem 1 769 800,00 Kč, z toho 

MP     1 623 550,00 Kč     

P         146 250,00 Kč 

Svazu jsme odvedli 859 882 Kč, přidělené finanční prostředky na zarybnění 909 918 Kč. 
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Celkový  počet členů k 31.12.2020 je 2 105, z toho mládež do 15 roků 209.  

 

Tržby za povolenky v r. 2020: 

Celkem 1 769 800,00 Kč, z toho 

MP     1 623 550,00 Kč     

P         146 250,00 Kč 

Svazu jsme odvedli 859 882 Kč, přidělené finanční prostředky 909 918 Kč. 

 

Počet vydaných povolenek v roce 2021 

 

Mimopstruhové povolenky    

  Roční       1524 
  

  Poloviční 123 
 

  Měsíční 0 

 

  Týdenní 3 

  Denní 0 

  Mládež 152/45 

  Republiková 19 

 

Pstruhové povolenky 

  Roční       120 
  

  Poloviční 14 
 

  Měsíční 0 

 

  Týdenní 1 

  Denní 1 

  Mládež 13/4 

  Republiková 4 

Pozn.: mládež – za lomítkem vydané zdarma, hradí JmK 

 
V Brně dne 3. března 2021    


