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Uzavření sekretariátu, výdej povolenek a
členských náležitostí v nouzovém stavu.
S nařízeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci opatření proti šíření se
nákazy Koronavirus a vyhlášením 5 stupně je sekretariát MO Olomouc UZAVŘEN a to od
pondělí 28. 12. 2020 až do odvolání podle rozvolnění uvedených nařízení včetně přechodu
na nižší číslo stupnice PES. Úřední hodiny pro veřejnost se vstupem do budovy nejsou.
TO VŠAK ALE NEZNAMENÁ, ŽE NEBUDE ZAJIŠTĚN VÝDEJ POVOLENEK A DALŠÍCH
NÁLEŽITOSTÍ!!!!
Postup:
A. POUHÉ VRÁCENÍ SUMÁŘE ZA ROK 2020:
1. Řádně vyplněné sumáře úlovků je možno kdykoliv vhodit do poštovní schránky na
sekretariátu nebo zaslat poštou. U povolenek MRS prosíme, připněte oddělitelný sumář
sponkou.
2. Do vaší karty v PC na výdejně Vám zapíšeme, že jste povolenku (-y) vrátili a při výdeji
podkladů na r. 2021 dodatečně dostanete do členské legitimace razítko „vráceno“.
B. VRÁCENÍ SUMÁŘE ZA ROK 2020 + VÝDEJ POVOLENEK A ČLENSKÉ ZNÁMKY NA ROK
2021:
Do obálky vložte:
1. Vyplněný sumář za rok 2020, pokud jej vracíte.
2. Řádně a čitelně vypsanou a podepsanou žádanku. Na žádance je nutno uvést i
emailovou adresu, samozřejmě pokud ji máte.

2. Platný rybářský lístek.
3. Členskou legitimaci.
4. Kdo platí složenkou, vloží ústřižek. Při platbě bankovním převodem poznačte: placeno
BÚ a datum. Urychlí nám to práci.
Obálku ZALEPTE, řádně označte JMÉNEM, PŘÍJMENÍM a TELEFONNÍM ČÍSLEM. A to z toho
důvodu, abychom Vás mohli kontaktovat v případě jakýchkoliv nejasností, případných
nedoplatků a podobně. Takto vhoďte kdykoliv do poštovní schránky na sekretariátu MO.
C. Z důvodu nadměrného administrativního zatížení výdeje povolenek a členských
náležitostí (až 170 žádanek denně), nedostatečného a špatného vyplňování plateb
v Žádosti o výdej povolenky a členských záležitostí, které se musí opravovat, doplňovat se
prodlužuje doba výdeje povolenek ode dne dodání veškerých podkladů do tří pracovních
dnů. VŽDY JE NUTNO VYČKAT NA VÝZVU SMS.
V SOUČASTNÉ SITUACI NENÍ MOŽNO POVOLENKY VČETNĚ ČLENSKÝCH NÁLEŽITOSTÍ
VYDÁVAT NA POČKÁNÍ!!!
Výdej je v úřední hodiny sekretariátu pondělí až pátek od 14:00 do 18:00 hodin přes okno
do ulice Chválkovická.
D. Zaslání vaší povolenky a podkladů doporučeně Českou poštou na vaši adresu je možné
za poplatek 100,-Kč. Na obálku napsat: „ Zaslat poštou“ a je možno vložit hotovost 100,Kč. V žádance napsat do kolonky ostatní: Pošta – 100,-Kč.
E. Pokud nebudou Vaše podklady pro výdej takto připraveny, nebudou zpracovány.
Vládní nařízení jsou dána zákonem, proto vás všechny žádáme o porozumění.
Jsme přesvědčeni, že všichni naši rybáři a funkcionáři jsou rozumní a vzdělaní lidé a jsou si
vědomi toho, že nade vší naší krásnou zábavou, kterou rybolov beze sporu je, stojí zdraví
a život našich rybářů a spoluobčanů.
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