Provoz výdejen povolenek ČRS v krizové době
1) Opatření orgánů ČR proti šíření coronaviru se vztahují k období do 1. dubna 2020 do 6:00,
ale lze očekávat prodloužení platnosti krizového období.
2) S ohledem na nezbytnost zamezení šíření coronaviru není možno ve výdejnách ČRS
umožňovat nekontrolované kontakty našich členů.
3) Vyřizování členských záležitostí ČRS běžným způsobem nebude patřit k neodkladným
úředním záležitostem, které lze v rámci omezení volného pohybu osob tolerovat.
4) Výdejny povolenek ČRS nepatří mezi vyjmenovaná místa, která mohou být otevřena
v běžném provozu.
5) Zakazuje se volný pohyb osob na území ČR s výjimkou pobytu v přírodě.
6) Nařizuje se:
- osobám na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně
nutnou s širší výjimkou, včetně výjimky pobytu v přírodě,
- omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.
Lov ryb je umožněn s příslušnými omezeními v kontaktu osob a v ohledu na další doporučení pro
ochranu zdraví. Revíry jsou průběžně zarybňovány v rámci jarního vysazování násad ryb, zejména
z distribuce, vozidly a zaměstnanci našeho územního svazu.
Ne všichni členové MO však mají vyřízeny své povinnosti a zakoupenu letošní povolenku.
Pokud výbor MO nalezne reálnou možnost a rozhodne o způsobu prodeje povolenek (členských
známek apod.) přípustnou nekontaktní, bezhotovostní formou, bude o tom informovat vhodným
způsobem své členy, tj. zpravidla na internetových stránkách, ve vývěsce MO apod.
Aby nedošlo k ukončení členství k 1. květnu, bylo by vhodné přednostně řešit úhradu členského
příspěvku všemi, kteří dosud takto neučinili.
Úhrada by měla být umožněna také speciálním pokynem MO k platbě převodem z účtu nebo k platbě
prostřednictvím České pošty (složenkou).
MO vydává pokyn k platbě (účet aj. specifikace, požadavky na údaje od plátce), aby byla platba
spolehlivě přiřazena k osobě člena a k účelu platby.
Doporučujeme aktivní sledování internetových stránek vlastní MO, a také https://crsusti.cz a
https://rybsvaz.cz.

