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E – mail: crs.olomouc@seznam.cz

Číslo účtu:1804650329/0800

Uzavření sekretariátu, výdej povolenek a
členských náležitostí V.
S nařízeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci opatření proti šíření se
nákazy Koronavirus, je sekretariát MO Olomouc nadále UZAVŘEN a to až do odvolání.
Úřední hodiny pro veřejnost se vstupem do budovy nejsou. Plné otevření sekretariátu
bude v závislosti na postupném rozvolňování a uvolňování vládních nařízení.

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU OD 1. května:
Pondělí od 14:00 do 17:00 hodin přes okno do ulice Chválkovická.

VÝDEJ POVOLENEK A DALŠÍCH NÁLEŽITOSTÍ.
Postup:
A. VÝDEJ POVOLENEK A ČLENSKÉ ZNÁMKY NA ROK 2021:
Do obálky vložte:
1. 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.
B. V současné době se zkrátila doba pro výdej povolenek. Využijte, prosím, úřední hodiny
sekretariátu a podávejte své žádosti u výdejního okna, budeme se snažit je pro Vás
zpracovat na počkání.
C. Dojde-li opět k nadměrnému administrativnímu zatížení výdeje povolenek a členských
náležitostí, čekací doba se prodlouží. Potom se opět přejde na režim VYČKÁNÍ NA VÝZVU
SMS.
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.

Ing. Vladislav Hála
jednatel

V Olomouci 3. května 2021

Ing. Jarmila Šubčíková
ekonom

Michal Šefčík
předseda

