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VALNÁ  HROMADA YCZN 28. 3. 2019 

Místo konání: Konferenční místnost Znovín Znojmo, Loucká 

Datum:  28. 3. 2019, 17:00 

Vážené dámy a pánové, milí jachtaři a příznivci vody obecně, zahajuji tímto valnou 

hromadu Yachtclubu Znojmo 2019 a všechny Vás srdečně vítám a zdravím. Posledně jsem slíbil, že 

to nebudu protahovat, ale tentokrát to opravdu nebudu protahovat a necháme větší prostor 

především diskusi. 

Ještě než začneme, prosím o případné návrhy na člena VV. Formulář je k dispozici a můžete 

navrhovat a dopisovat členy až do začátku volby. 

Program: - Zahájení VH YCZN 2019:  T. Pavka 

- Jmenování zapisovatele:  K. Vacula ml. 

- Volba ověřovatelů zápisu:    

- Volba návrhové komise:   

- Volba volební komise:   

- Hlavní zpráva o činnosti klubu: T. Pavka 

- Zpráva o hospodaření za rok a schválení účetní uzávěrky za rok 

2017:      

- Zpráva revizní komise:  M. Vystrčil 

- Dovolba výkonného výboru: T. Pavka 

- Rozprava, diskuse:    M. Holub  

- Usnesení a závěr:    T. Pavka 
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Kontrola usnesení VH 2018 

Úkoly dle usnesení VH 2018: 

1. Valná hromada jednohlasně schvaluje tyto úkoly pro výkonný výbor na rok 2018: 

a. uspořádat alespoň 5 závodů – Splněno, pouze Moravia Cup byl zrušen z důvodu 

nízkého stavu vody. 

b. rekonstrukce loděnice, vyřešení sociálního zařízení – Rekonstrukce započata. 

Sociální zařízení přemístěno, kanalizace nainstalována. Rekonstrukce bude 

pokračovat letos, je třeba zajistit dostatek pracovních kapacit. 

2. Valná hromada jednohlasně doporučila výkonnému výboru schválení přihlášky Josefa 

Muchy – Byl přijat a aktivně se účastní aktivit klubu. 

3. Valná hromada se usnesla, že bude zachována funkce správce Yacht Clubu (33 členů 

hlasovalo pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování). – Funkce správce byla zachována. V roce 2018 

vykonával funkci správce Milan Vystrčil – viz. Provozní deník loděnice k nahlédnutí. 

4. Valná hromada se jednohlasně usnesla, že nejvtipnější debatu večera vedl pan Jan Vitoň 

starší s panem Karlem Priegelhoffem: 

Karel Priegelhoff: „Já bych potřeboval nový uši.“ 

Jan Vitoň starší:  „Duši?“ 

- Tento bod nebyl splněn. Vidím, že Karel má uši stále stejné. Omlouváme se, snad 

do příště! 

Souhlasí všichni, že usnesení bylo alespoň v rámci možností naplněno? 

Pokud ano, Karle, prosím, zapiš. 
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Oficiality máme za sebou a teď stručný přehled toho, co se loni v klubu událo.  

 

Sportovní výsledky, Zpráva z VH ČSJ – bude později. 

Co se týká loňské sezony z pohledu sportovních výsledků, je to podobné jako každý rok. YCZN 

venku reprezentují především závodníci třídy Vaurien. U kajutovek a třídy Star bývá účast na 

přespolních závodech chudší. Přesto děkujeme všem, kdo se závodů účastní a přivážejí umístění a 

přejeme do příští sezony úspěchy a dobré výsledky. Jinak jsme letos jako klub získali 63674 bodů, 

což stačilo na 60. místo z celkových 107. klubů v ČR. V loňském roce to byla 51. příčka. Tady bych 

snad jen chtěl upozornit a apelovat na všechny, kdo se závodů účastní nebo to mají v úmyslu, aby si 

včas koupili závodní licenci, nebo VV nahlásili, že se zúčastnili závodu, který není VPOZ. Máme 

pak problém, když přijde faktura z ČSJ dohledat, kdo má licenci zaplacenou, případně, kdo ji má 

ještě platit. Cena licence na celou sezonu je 400,- za dospělého a 200,- za dorostence. Je možné 

využít i jednorázové licence pro jeden závod za 100,- Kč. 

 Jinak jako obvykle všem závodníků děkuji za účast v závodech, prezentaci klubu doma i 

venku a nejen jim, ale i všem, kdo se na našich závodech a akcích podílí organizačně, 

sponzoringem nebo zábavou. Dovolím si alespoň vyjmenovat sponzory letošní sezony: Finančně 

přispěli společnosti Výtahy Brumov – Jarda Bobek, Béda Uhlíř a jeho brusná a řezací technika, 

společnost Voltax, pánové Holub, Pavka a …….. O věcné dary a občerstvení se postarali: Penzion 

Jezero zastoupen Edou Procházkou, Gagani zastoupeni Gagany, opět společnost Elvýz a TP Design.  

Od Aleše Dlouhého máme dlouhodobě bezplatně zapůjčen člun a společnost Ryant, s.r.o. nás 

kompletně oblékla pro závod O pohár Vranova 2018. Prosím vás, zapomněl jsem někoho? Přiznejte 

se! 

 

Rekapitulace závodů – Zrušení MC, Vítr na Voltax, Absence ZS, ….. 
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Členská základna – Vitoň Jan ml číslo 2106-184 – odchází z VV i z klubu. 

Proto je třeba dovolit jednoho člena VV. Romanovi děkuji za práci ve VV i v klubu na 

brigádách, na závodech ale i mimo oficiální akce a doufám, že se budeme pořád potkávat. 

Josef Mucha se dnešním dnem stává regulérním členem klubu po ročním čekatelství. Jemu 

taky děkuji za zapojení na pracech pro klub i při organizaci závodů. 

O vstup do klubu momentálně má zájem jeden člověk. Budeme řešit na VV po VH, kde 

odsouhlasíme změny přijímání a poplatky. 

Aktualizace s ČSJ bude provedena neprodleně po VH. 

Data narození, kontakty a výše příspěvků – kdo nedopsal, prosím, proveďte. 

Volba člena VV 

Současný VV předložil svoje kandidátky a byli jste vyzváni k navržení vlastních jmen. Proto 

jsou na stolku i teď kandidátní listiny, kam můžete ještě do začátku volby napsat svého favorita na 

funkci člena VV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yczn.cz/


YACHT CLUB ZNOJMO, z.s. 

Suchohrdelská 2211/16, 669 02   Znojmo 

IČO: 456 58 498, Č. ú.: 222 856 920 / 0600 

www.yczn.cz, info@yczn.cz 

 

 

 

 

Inventura, rozpočet a finance: PŘIPRAVIT 

Zprávu o inventuře, daňovém přiznání, bankovních účtech a hospodaření za rok 2018 podá 

stručně Miloš Holub. 

Návrh rozpočtu pro rok 2018:  

Rekonstrukce loděnice – Položení betonové podlahy, výstavba kantýny a společenské 

místnosti – Beton – 12.000,-, matriál na výstavbu – 30.000,-, ostatní cca 20.000,-, lednička 10.000,- 

Povolení pro pět závodů na rok 2018 – 5 x 500,- 

Pravidelné platby – nájem, voda, elektrika, internet, TP, molo, vývaziště, ….. 

Přišla faktura od PM za: Ohrada - 56.379,-, molo 2019 - 11.847,- (březen-prosinec), molo 

2016-2018 - 31.067,- (Celkem to letos dělá - 99.293,-)! 

Pravidelné příjmy – členské příspěvky, platby za molo a stání v ohradě – více v rozpravě 

Navýšení platby za neodpracovanou brigádu – návrh 150,- více v rozpravě 

Sponzoring 2019: Zatím máme potvrzeno: Béďa Uhlíř 15.000,-, Společnost Voltax 

10.000,-, Gagani, Elvýz – sponzoring závodu O pohár Vranova. 

Změna plateb za stání u mola, ohradu, brigádu a vstup do klubu. – více v rozpravě 

Licence 2018 a jednorázové členství – V sezoně 2018 mají platit za účast v oficiálních závodech 

závodnickou licenci tito členové: 

- Karel Vacula st., Karel Vacula ml., Jan Vacula, Martin Fiala, Vítězslav Ott, 

Lukáš Pavka a Tomáš Pavka – vše je uhrazeno a faktura ČSJ zaplacená 

Všechny pohledávky ČSJ za licence v roce 2018 byly uhrazeny včetně stokorunových plateb 

za jednorázová členství závodníku za účast v oficiálních závodech pod hlavičkou ČSJ. Jedná  

se o 6 licencí za 400,-, jednu za 200,- a 27 ks jednorázových licencí po 100 Kč, tedy 2.700,- Kč. 

Dohromady s řádnými licencemi dělala platba ČSJ 5.300,- Kč 
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Peněžní deník a seznam členů s platbami k nahlédnutí. 

 

Brigády – Přestěhování a zabetonování žumpy, Nedostatek pracovních sil, ….. 

Chceme v letošním roce pokračovat v rekonstrukci loděnice, především kantýny 

a společenské místnosti. 

Byl zkonstruován vlek pod novo pramici. Zatím je v „prototypové posouvací“ verzi, 

pokud se osvědčí, bude v průběhu sezony svařen napevno. 

Je třeba provádět  průběžnou údržbu mola, startovního prámu a loděnice. 

Bude doplněna ostraha objektu loděnice a okolí další kamerou a nainstalován 

nový záznamový server. Prosím všechny, aby se o kamerách zbytečně nerozšiřovali, některé lidi 

z okolí to zbytečně dráždí a mohli by dělat problémy. My kamery nezneužíváme, aspoň doufám 

a slouží pouze ke vzdálené kontrole stavu vody, mola a okolí loděnice. 

Padlý stromy – Profesionální odstranění, Letos doodstranění, … (Miloš Holub) 

Nákup motoru a člunu – viz minulá sezona. 

Vývaziště, Nájemní smlouva s PMo, Pokuta od SPS, zahájení řízení 

Minulou sezonu jsme legalizovali rozšířenou část mola tím, že jsme ji na SPS zaregistrovali 

jako druhé molo. Pokud bychom chtěli molo zaregistrovat jako jedno plovoucí zařízení, nevejdeme 

se do rozměrů, které může schvalovat SPS a celý proces by byl jednak zdlouhavý, ale hlavně drahý. 

Proto jsme využili možnosti registrace mola jako dvou plovoucích zařízení, která jsou oddělena 

kloubovým spojem. Bohužel si na nás úřady hned slmsly v tom, že jsme v prosinci 2018 dostali 

pokutu 1.000,- za to, že mola nemáme registrována jako vývaziště. Pro tuto registraci 

však potřebujeme od PMo dva dokumenty o které jsme žádali již v září loňského roku. Jedná 

se o „Povolení provozovatele lodní cesty“, které jsme bez problémů získali, ale stále se přetahujeme 

o „Nájemní smlouvu“. Je to v posledním jednání. Smlouva je hotová, podepsaná a čekáme na to, 

až nám pošlou dokumenty z PM poštou. O ceně nájmu a případných změnách v platbách za stání 

u mola budeme mluvit v rozpravě. 
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Ostatní: 

Mimořádně nízký stav vody v přehradě v minulých sezonách byl příčinou zrušení 

pohárových závodů třídy Star a působil problémy jak na vodě, tak i s molem a kotvením lodí. Letos 

to s vodou vypadá zatím dobře, necháme se překvapit a budeme doufat! 

Problém se zákazem spalovacích motorů stále trvá. Snažili jsme se na kraji vyjednat 

výjimku alespoň pro ZS, ale ani po podpoře a intervenci ze strany ČSJ se zatím nepodařilo. I SPS 

byla ještě loni na naší straně. Po jednání s hejtmanem JK, který nám slíbil, že za určitých podmínek, 

které budou přesně stanoveny, nám výjimku pro ZS udělí, to vypadalo, že se celá věc pohne 

k lepšímu, ale po podání žaloby dalších subjektů proti rozhodnutí KÚ JM, nevím, jak to dopadne. 

Zajištění ZS při závodech bude probíhat zatím stejně jako loni. Motoráky budou nachystané 

u břehu a vyjedou v případě ohrožení. S policií ve Vranově to bylo takto domluvené a před každým 

závodem jsem je informoval, nebyl problém. Všechny ostatní hladinové aktivity se budou provádět 

pomocí elektromotorů. Za tímto účelem jsme loni pořídili plastovou čtyřmetrovou pramici 

a elektromotor Spirit 1 s tahovým výkonem 4 koně. Zkoušeli jsme, pramička s tím uhání docela 

slušně. Je dost leká na to, aby uvezla celou trať a dva lidi. Motor má v baterce dostatečnou kapacitu 

a pokud se nebude moc honit, tak na jeden závodní den po jezeře kapacita vystačí. Do plna je 

baterka dobitá za pět hodin. 

Další informace o činnosti klubu, vaše dotazy a podněty, probereme později v rozpravě 

a diskusi. Nyní přejdeme k prvnímu bodu letošní řádné valné hromady YCZN. 

Činnost výkonného výboru, viceprezidenta a prezidenta v roce 2018 Pavka 

Stejně jako loni prosím všechny, kdo mají k tématu co říci, aby zhodnotili práci prezidenta, 

viceprezidenta, VV, RK a správce. Buď tady na VH, nebo stačí napsat na info@yczn.cz. 

Potřebujeme zpětnou vazbu, ať víme, na čem jsme. Stejně prosím všechny, kdo mají nějaké návrhy, 

náměty nebo připomínky, stejný postup. Tady, mejl nebo volejte…. Děkuji 
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A nyní volba člena VV za Romana Vitoně: 

 

Všichni jste obdrželi volební lístky pro volbu VV. Na volební lístek vepište pořadové číslo svého 

kandidáta, můžete i jméno, z kandidátní listiny a lístek odevzdejte volební komisi. Ještě jednou 

děkuju Romanovi za dosavadní práci pro klub. Honza vyřídí. 

Kandidáti: 

- Jaroslav Čučka – navržen VV 

- Jakub Pivnička (navržen až na VH) 

- František David (navržen až na VH) 

- Michal Nosek (Kandidaturu nepřijímá) – navržen členem Josefem Muchou – zde 

citace: 

„Zdravím prezidenta a ostatní členy VV. Přesto že jsem členem jen krátce, chtěl bych reagovat 

na výzvu o návrhu nového člena výboru. Podle mého názoru je Michal Nosek členem, který 

si svědomitě plní své povinnosti, ba i navíc, má smysl pro pořádek, není mu zatěžko kdykoliv pomoci 

a poskytnout radu, myslím si, že by byl přínosem pro vedení clubu      Mucha Pepa“ 

 

Výsledek volby: 
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Podklady pro rozpravu: 

1. Organizace závodů - CTL 2019 

192166  8 – 9. 06. 2019  Jarní závod  Kaj-1, Q-1, Vau-1, Sta-1 VPOZ* 

 

192167  22 – 23. 06. 2019  Voltax regata  Vau-2 ,Q-1, Kaj-1, Sta-1 

  

192168  13 – 14. 07. 2019  Moravia Cup  Sta-4R Pozvánka 

 

192146  24 – 25. 08. 2019  O pohár Vranova  Vau-7P, Q-1, Kaj-1, Sta-1 

  

192169  28 – 29. 09. 2019  Dálková plavba  Kaj-1, Q-1, Vau-1, Sta-1  VPOZ* 

 

 

Závod   Ředitel  Rozhodčí   Kantýna  Sponzor 

Jarní závod:   David J.  

Voltax:  Pavka  Pavka R, Bradáč  Čučka   Voltax 

Moravia CUP  Štěrba 

O pohár Vranova Holub 

Dálková plavba Pivovarčík 

 

2. Brigády a rekonstrukce loděnice: 

- Pokračujeme podle projektu z loňska. Je třeba zajistit lidi. Brigádu je možné 

odpracovat i mimo oficiální termín. 

- - Navýšení platby za neodpracovanou brigádu – návrh 150,- 

3. Správce loděnice a obsazení kantýny: 

Pro sezonu 2019 je třeba určit nového nebo potvrdit stávajícího správce loděnice. Výkonným 

výborem byl přednostně osloven Milan Vystrčil, který s pověřením souhlasí, je pouze třeba 

hlasováním potvrdit jeho nominaci. Dávám proto hlasovat o dosazení Milana Vystrčila 

do funkce správce loděnice se všemi povinnostmi pro rok 2019: ANO/NE? 

http://www.yczn.cz/
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4. Kantýna 

Dále je třeba rozhodnout o novém fungování kantýny.  

- Ideální řešení  - správce a kantýna – jeden člověk. Kdo? Nepodařilo se. 

- O kantýnu se v letošní sezoně postará opět paní Veselá a Jarda Čučka, případně 

s naší výpomocí. Provoz kantýny je zcela v režii „nájemců“. V případě potřeby 

o spolupráci bude kontaktován VV a budeme řešit individuálně. 

- Lednička pro kantýnu a venkovní s časovačem 

- Dostavba kyntýny a vybavení spotřebiči. 

5. Ohrada a molo – nájem stání 

a) Ohrada – dražba míst. – končí tříletý pronájem (Jan Vitoň) 

Návrh VV: Stávajícím „nájemcům“, pokud budou mít zájem, se automaticky prodlužuje možnost 

parkování lodí a vleků na jejich stávajících místech za stejných podmínek. Noví žadatelé o volné 

parkovací pozice v ohradě zaplatí 1.500,- za rok, pokud bude o jedno konkrétní místo více zájemců, 

proběhne „soukromá“ dražba. Všichni „nájemci“ budou mít zajištěná parkovací místa jako posledně 

po dobu tří sezon (2019 – 2021) – diskuse. 

a) Molo –  (Jan Vitoň) Výše nájemní smlouvy - 15.015,- Kč /rok a musíme doplatit zpětně 

za molo č. 1 – cca 31.000,-, za molo č. 2 (bylo registrováno až loni) cca 6.000,- 

Návrh VV: – Platby za 2019 - 2.500,-/rok 

Platby zpětně – 31.000,-: Jednorázově 500,-, kdo byl loni. 

Navýšením se částečně pokryjí náklady nájemní smlouvy. 

- Práva a povinnosti – označení značkami – rybáři, kotvení, koupání, ….. 

- Služby na mole – je třeba zajistit kontrolu a posouvání mola po celý rok, nejen o 

sezoně – dvojice nebo čtveřice molařů. 

- Pravidelná údržba mola a kontrola před TP! 

-  
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6. Úprava (výklad) stanov a platebního řádu: 

Vstupní poplatek: Změna proti současnému stavu (3.000,- za vstup, + 7.000,-, pokud nový člen 

vlastní loď delší než 5 metrů) 

Dospělí:   Po podání přihlášky a schválení VV se stává čekatelem. Skládá 

„zálohu“ ve výši 10.000.- bez ohledu na vlastnictví lodě. Po uplynutí jednoho roku, pokud nejsou 

námitky ze strany VV nebo VH, se stává členem YCZN, z.s. a částka definitivně připadá klubu. 

 

Mládež do 16 let:  Po vyplnění přihlášky a schválení VV se stává čekatelem. 

S dovršením 16 let se pak stává členem. V případě, že čekatelství trvalo déle než jeden rok a čekatel 

se aktivně účastní na činnosti klubu (tréningy, závody, …), neplatí vstupní poplatek. Bereme to jako 

podporu pro nábor mladých členů. 

 

Mládež od 16 do 18let: Po podání přihlášky a schválení VV se stává čekatelem. Skládá 

„zálohu“ ve výši 3.000.- bez ohledu na vlastnictví lodě. Po uplynutí jednoho roku, pokud nejsou 

námitky ze strany VV nebo VH, se stává členem YCZN, z.s. a částka definitivně připadá klubu. 

 

7. Informace o průběhu jednání ze schvalování novelizace vyhlášky o ochranných pásmech 

na Vranovské přehradě  Holub, Pavka 

O průběhu schvalovacího řízení jsme průběžně informovali na webových stránkách. 

Od poslední návštěvy na KÚ v Brně se zatím nic nezměnilo a stále čekáme na výsledek řízení. 

Pokud máte dotazy, probereme v rozpravě 

 

8. Pronájem parkovacích míst v ohradě a stání u mola 
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9. Pár poznámek k situaci na Vranově: Protože naše molo bude od letoška oficiálním 

vývazištěm, plynou z toho pro nás i ostatní návštěvníky Vranovské přehrady určitá práva 

i povinnosti a omezení. Bude do jisté míry omezen přístup jak po břehu, tak i na vodě 

v okolí mola a ve vyhrazeném prostoru nebude možno kotvení a vyvazování lodí, 

proplouvání, koupání a chytání ryb. Neznamená to, že ve vyhrazeném prostoru nebude 

možné zakotvit, ale vždy je třeba činit tak, aby loď nepřekážela a pokud se jedná o delší čas 

stání, je třeba kontaktovat VV. S tím taky souvisí požadavek na větší kontrolu toho, kdo se 

na mole pohybuje. Na molo budou mít přístup pouze členové klubu, případně ti, kdo mají 

pronajatá stání. Nečlenové, pouze v doprovodu „nájemce mola“! 

 

10. Podněty a návrhy členů YCZN: 

a) David Bobuš – „posílám pár námětů, o kterých jsme se bavili po tel. 

- Budoucnost klubu - z malého počtu členů plyne neschopnost platit nájem. 

- Závody - rád bych, aby se náš klub utužil i na břehu, víc jsme poseděli, pokecali. 

- Zavedení debaty o navrhovaných tématech v rámci závodů o budoucnosti klubu??? 

Díky, 

David“ 

b) Petr Pavka – „Ahoj výbore a ostatní, 

 

- dostaly se ke mně dvě verze ohledně členských příspěvků a poplatků za parkování na mole. 

Myslím že určitý kompromis by byl schůdný a v obou případech by 500,- navýšení nikoho nezabilo. 

To se týká i vydražených míst v ohradě, která jsou navíc oproti molu"vlastněna" celoročně. 

- navrhuji zrušit již dlouho nefunkční a problémový post správce, neboť správce který není 

neustále přítomen, je stejně k ničemu a většinu práce za něj děláte vy a je zbytečné, aby byla 

z pozice tohoto postu obsazena jedna buňka. Myslím, že pro ni najdeme lepší využití. Buď 

na krátkodobý pronájem při závodech, nebo i pro "cizince" a známé některých členů. 
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Ohledně správce by bylo samozřejmě ideální, aby provozovatel občerstvení byl i správce, 

ale je hlavně nutné určit přesné body činnosti co je třeba zařídit během sezony a tyto úkoly potom 

je možné např. formou nějakých služeb řešit s členy (jako na mole, ale lépe). Tolik stabilních prací 

pro správce zase není a o zbytek je v našich silách se podělit. Většina by se stejně měla stihnout 

na brigádách. 

V případě uvolnění buňky by se určitě našlo i místo na jednoduchou sprchu. Vím, že peníze 

na nějakou zásadnější rekonstrukci nemáme, ale jsou i levné možnosti, které alespoň prozatím splní 

účel. 

Co se týče oslovení mladé generace, bylo by dobré oslovit školy s nabídkou seznámení s jachtingem, 

projížďkami a v případě zájmu tréningu....ale...... kdo se o zájemce nezištně postará, když nemáme 

nikdo čas ani na sebe. Jedině hledat sponzory a dále třeba vybírat poplatky za lekce..... 

Neboť co je zadarmo, toho si jak všichni víme nikdo neváží. 

Jsou to samozřejmě jenom rychlé nástřely a je třeba je probrat a doladit, ale něco z toho by třeba 

stálo za to. 

Pokud je ale šance něco změnit a zachránit, je to teď, dokud jsou ještě mezi námi nějací opravdoví 

jachtaři, kteří si pamatují jak to ještě bývalo o lidech a kamarádech nejenom o pohárech a o tom 

kdo má lepší "vercajk"............. 

Mějte se hezky a kdo chce, ať se nad tím zamyslí. Já budu muset taky.....“ 
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Návrh na usnesení valné hromady YCZN 2019 

Valná hromada bere na vědomí: 

I. zprávu výkonného výboru o činnosti klubu v roce 2018 

II. zprávu revizní komise YCZN za rok 2018 

III. zprávu o hospodaření YCZN za rok 2018 

IV. zprávu o činnosti výkonného výboru za rok 2018 

V. finanční plán na rok 2018 

VI. volbu nového člena výkonného výboru YCZN 

VII. další body usnesení budou doplněny v průběhu valné hromady 

 

Valná hromada ukládá výkonnému výboru: 

I. Zajistit organizaci pěti závodů podle CTL v roce 2019 

II. Zajistit provoz občerstvení při závodech a oficiálních akcích YCZN 

III. Pokračovat v jednání s novým vedením Povodí Moravy o snížení nájmu 

IV. Dokončit rekonstrukci loděnice dle představených projektů 

V. Dokončit schvalovací řízení mola jako vývaziště na SPS 

VI. Zorganizovat a realizovat obsazení mola a ohrady a zajistit pravidelnou údržbu a 

dodržování nastavených pravidel po dobu celého roku, nejen o sezoně. 

VII. ………………………….. 

http://www.yczn.cz/

