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AVZO TS

R ZO Rybník Kocián Lou ná ( Asociace víceú elových ZO technických sport
a inností R. )
Vznik 1. ledna 1991 - I O 00577901
Od 1. ledna 2014 zapsán jako pobo ný spolek AVZO TS CR u M stského soudu v Praze
pro sportovní a zájmovou innost.
Od roku 2001 provozuje na obecním rybníku Kocián sportovní rybolov a další služby podle
Živnostenského rejst íku Šumperka.
Koncem roku 2016 p ináší statistický p ehled a úsp šné hospodá ské výsledky této innosti
i výlovu a prodeji 65.790 kg všech druh ryb, p edevším pstruh 45.482 kg za celé období.
I p es velké obtíže p i pr saku vody na za átku sezóny 2017, které v bec nebyly našim
zavin ním ( prasklé potrubí z vodovodu Kouty ) ale p inesly nám ztrátu více než 15 000 K .
Pokra uje nadále náš provoz a výsledkem je víc než 3 000 kg prodaných ryb výlovu a také
113 kg uzených pstruh a kapr do sou asné doby. Podílí se na tomto asi 1.300 zákazník .
D vodem naší žádosti je p ekvapivé zjišt ní ze dne 28. 8. 2017. Zákazník na Kociánu
práv argumentoval a poukázal na velký rozdíl cen za požadované služby oproti údaj m
uvád ným na jeho mobilu.
Následn bylo zjišt no, že stránkách Svazku obcí v míst o Rybníku Kocián jsou uvád ny
ceny platné v roce 2007. Z t chto informací doty ný zákazník erpal.
Oficielní stránky ZO AVZO Rybníka Kocián slouží od roku 2007 a k dnešnímu dni ítají
31 783 p ístup . Sou asný platný rybá ský ád platí od 1. 6. 2016 a je uvád n na webu
http://www.kocianloucna.cz/rybrad/index.html pro rok 2017.
Vzhledem ke skute nosti, že údaje webu Svazku obcí v údolí Desné jsou zavád jící. Proto
žádáme o nápravu, p íp. tiskovou omluvu.
Za AVZO TS ZO Rybníka Kocián Lou ná: Antonín Kaláb,
p edseda ZO.

