Terminy qdel,z$óry,i úlqvkoyyph
lístleůza rok ?0!9 a vÝdei nqvÝch
povoleneh pro rok 2020
6.

2020

8.

2$2{}

13. I" 2028
x.5. I.2020 22" 1.
29. 1.202a
Vše na Obeením úřadu v Buk$v&nsch od 16n00
hOd. Minno tyto termíxly po teEeťoprické ďornluvéz 724687773.
1.

1"

Nejpszďějň do í§. §,

2{}20

žffiZ{} mdevzďat

řáďxně vyplměxré §§r§§aáře
§ eryr člen+řcÝqh qpi{wek

&&ovků.
Dospělí - 500,- Kč

míáďež 8-15 let -

vojáci, mládež 15-18 let

Brigádv

200,- Kč
10ú,- Kč

-

Dle rozhodnrrtí Krajského územNrího§yazu v Plzni se při konpi
povolenky platí §G0,- Kč" Tyto peníze jdou do společnéhofondu Tond společnéhohospodaření a výkonu rybářského práva (SHR).
Clenovi bude do průkazu vylepena známka. Platí všichni, tedy i
důchodei. Zproštěni jsou děti a rnládež do 18 let a držitelé

průkazekzTP a 7,T3 - P. Platí se hotovš"

-

Dte rozhodnutí konťeren§e Místníorganizace v §okolově rná
každ;ý člen povinnost odpracovat 8 hodin brigády na našich
rybochovných zaÝízeníchnebo nahradit finančně 400,- Kč.
Zproštěni brigátl jsou : dtichodci od 63 letn ženy a děti do 18 let.
Dáte invalidé s průkazem ZTP, ZTP-P.
Členovéžádajícíslevu n& povoEerrku předložíprůkaz T-,TPrZT?-P.
Clenové žádajícío zproštěníbrigádní povinnosti předloží

lékařskou zprávu.

§s}v.poLqlpnek

krajská, roční,MP, dospělá
krajská, MP, invalidé, mládež(l 5-1 8let), vojáci
krajská, MP, děti do 15 let
ielosvazová, roční,mimopstruhová
celosvazová, MP, mládež, ZTP
celosvazová, MP, děti do tr 5 let
krajská, pstruhová, dospělá
krajská, pstruhová, mládež, ZTP
krajská, pstruhová, děti do 15 let
rněsíční- lza koupit na MO Sokolov, MP, P,
, t}denní *Ize koupit na MO Sokolov, MP, P,

-

_

-

_
_

_
_

1400,_ Kč
70a,_ Kč
250,_ Kč
2500,_ Kč

1400,-Kč

Kě
l400,_ Kě
650,_

700,_ Kč
25a,_ Kč
800,_ Kč

600,-

Kč

,

Frosinec --t7. a 1S. 12.2079 od 14,30 do 16,30 hod.
Leden, Únor * Út 14,38

§t 14,3$ -

t6,3s hod.

hod.
Mimořádně 4.1. a li" t.2G20 {§o) 14o00
Březen, Duben
Květen

- Út

- Út

14,30

-

16,3{}

-

16,30 hod.

14,30 * l6u3{} hod.

15,38 hod.

I{ostovací povolenky k obj ednání na §r§§{rkolov@seznam.cz

Výročni člen§ká schůge se hude komat dne 14. 3. 2a20
od 10.00 hod. na MO §okolov" Skolní 1.

.í" Mráz

