TERMÍNY PRO BRIGÁDY A JINÉ AKCE:

SAMOSTATNÉ SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ
PRAHA 8 – BŘEZINĚVES

Ustanovení
pro výkon rybářského práva

Platné pro rok 2013

………………………………………………………………………………………………………………….........................
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III. Povolené způsoby lovu
1. Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na jednu udici
a to na položenou a plavanou.
2. Čeřínkování je povoleno v době od 16.června do 31.prosince.
3. Lov ryb přívlačí nebo hlubinnou přívlačí na živou nebo mrtvou rybku je
zakázán.
4. Osoba provádějící lov je u udice přítomna tak, aby s ním mohla bez
prodlení manipulovat.
5. Lovící je při lovu povinen mít u sebe následující vybavení :
- vyprošťovač háčků, podběrák, metr pro zjištění délky ryb, vezírek s
kruhy pokud si chce rybu ponechat.
6. Místa k lovu ryb nesmí být vyhrazována je zakázáno budování posedů
laviček a přístřešků.
7. Po ukončení lovu si každý řádně uklidí v okolí svého stanoviště a
odpadky odnese do veřejné sběrné nádoby.
8. Mládež do 12 let smí lovit pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.

IV. Oprávnění rybářské stráže
1. Kontrolovat osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k
tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který
umožňuje toto ustanovení.
2. Požadovat od osob lovících ryby nebo vodní organizmy
prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a
platné povolenky k lovu.
3. Zadržet povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení
povinností stanovené tímto ustanovením a tuto předala na výbor
organizace SSR Praha 8 Březiněves.
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Zadržet úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která
tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož
spáchání je důvodně podezřelá.
5. Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna prokazovat se
průkazem rybářské stráže.
6. Právo rybářské stráže má právo vykonávat každý evidovaný
člen sdružení SSR Březiněves, prokazuje se platným
členským průkazem , případně OP a povolenkou pro
příslušný rok.

V. Ostatní ustanovení
1.

Lov ryb může lovící zahájit pouze po zaplacení příspěvku na
příslušný rok kdy mu bude vydána platná povolenka k lovu.
2. Podmínkou k vydání povolenky je odevzdání vydané
povolenky s vyplněným sumářem ulovených ryb nejpozději
do termínu VS následujícího roku hospodáři SSR.
3. V měsících červenec a srpen může lovící požádat výbor
organizace o povolení nočního lovu a případně si může
přizvat jednoho hosta za úhradu schválenou při VS.
4. Zákaz rybolovu všech druhů ryb od zamrznutí do úplného
rozmrznutí rybníka.
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Přehled nejdůležitějších ustanovení a
bližší podmínky výkonu rybářského práva
platné na členském revíru rybníku „POKORŇÁK“
od 1.ledna 2013.
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MÍSTO PRO ZÁZNAMY A POZNÁMKY:

I. Lov ryb
1.

Osoba provádějící rybolov na uvedeném členském revíru je
povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu
„Záznam o úlovcích“ na příslušný kalendářní rok a je
povinna na požádání předložit ke kontrole tyto doklady
Rybářské stráži, ustanovené místní organizací, členu
Městské policie a Policie České republiky.

2.

Lov ryb smí být prováděn pouze na 1 udici s 2 návazci při
použití dvou a tří háčků je povolen pouze 1 návazec.

3.

Osoba provádějící rybolov je povinna vyznačit v povolence
k lovu datum lovu, počet, druh a hmotnost ulovených ryb
vždy při ukončení lovu.

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry
vybraných druhů ryb
1.
2.

Délka ryb se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků
ocasní ploutve.
Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb:
a) kapr obecný 45cm
b) štika obecná 60cm
c) sumec velký 80cm
d) amur bílý 80 cm
e) candát obecný 50 cm
f) okoun říční 25 cm
d) ostatní druhy ryb nemají stanovenou délku
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III. Evidence ulovených ryb
Vysvětlivky zkratky:
SSR - SAMOSTATNÉ SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ
VS - VÝROČNÍ SCHŮZE

Vydal výbor Samostatného sdružení rybářů Praha 8
Březiněves
Schváleno při výroční členské schůzi 16. 2. 2013
Kontaktní osoby:
J.Hradecký - tel.721758610 – předseda sdružení
J. Fiala - tel. 602771334 - místopředseda
J. Deutschmann – tel. 602101309 – hospodář

1. Ulovené ryby, které – nedosahují nejmenší lovné míry
- byly uloveny v době hájení
- ostatní druhy ryb pokud si je
lovící nechce ponechat musí být šetrně vráceny zpět.

Hájené ulovené ryby změřit, zvážit, zapsat a vrátit zpět

2. Povolené množství ryb pro vlastní potřebu je stanoveno následovně:
a) kapr obecný 1 ks 1x za kalendářní týden
Ryby odst. II. bod 2) b), c), d), e), JSOU HÁJENY PO CELÝ ROK
d) ostatní druhy ryb – pro vlastní spotřebu není limit stanoven
3. Ulovené ryby dle odst II. bod 2) a, f, musí být neprodleně zapsány
do Záznamu o úlovcích.

IV. Denní doby lovu a doby hájení ryb
1. Zahájení rybolovu 1. 3. 2013
2. Denní doba lovu: v měsíci březen, duben, listopad, prosinec
od 5,00 – 21,00 hod pouze ve dnech – pátek, sobota, neděle
v měsíci, květen, červen, září, říjen,
od 6,00 – 22,00 hod pouze ve dnech – pátek, sobota, neděle
v měsíci, červenec, srpen je lov povolen denně
od 4,00 – 24,00 hod
3. Doba hájení – ZÁKAZ RYBOLOVU 14 dní před termínem závodů.
4. Ryby uvedené v Odst. II. bod 2) b), c), d), e),
KONCE ROKU 2013.

jsou hájené do

Samostatného sdružení rybářů Praha 8 Březiněves

POVOLENKA č. ………………
JMÉNO ………………………………………
PŘÍJMENÍ ……………………………………
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