Pravidla a povinnosti rybolovu na obecním rybníku v Rochlově pro
rok 2019
1.

Každý zájemce, který má trvalý pobyt v Rochlově, nebo v obci Rochlov vlastní nemovitost zaplatí za
povolenku 500 Kč. Dále zaplatí 200,- Kč za 2 hodiny brigád. V případě zájmu lze vykonat pro obec
Rochlov brigádu na veřejném prostranství obce v rozsahu 2. hodin – 200,-Kč. Brigádu lze domluvit
individuálně v úřední dny v budově OÚ Rochlov.

2.

Osoby, které nemají trvalý pobyt v obci Rochlov, nebo zde nevlastní nemovitost, zaplatí za povolenku
800,-Kč. Dále zaplatí 200,-Kč za 2 hodiny brigád. . V případě zájmu lze vykonat pro obec Rochlov
brigádu na veřejném prostranství obce v rozsahu 2. hodin – 200,-Kč. Brigádu lze domluvit individuálně
v úřední dny v budově OÚ Rochlov.

3.

Žákovská povolenka je stanovena na 200 Kč. Žákovská povolenka je pro děti od 8 - 15 let.

4.

Důchodci, invalidi a děti do 15 let nemají povinnost brigád.

5.

Každý držitel povolenky je povinen přinést 3 kg suchého chleba. Za poplatek 100,-Kč zajistí tuto
povinnost obecní úřad.

6.

Každý držitel povolenky je povinen mít při lovu u sebe: a) místní povolenku, b) úlovkový list c) podběrák,
d) vezírek, e) vyprošťovač háčků, f) metr, g) propisovací tužku.

7.

S ulovenou rybou lovící vždy zachází slušně a tak, aby ji co nejméně poškodil.

8.

Držitel povolenky smí lovit na 2 pruty, smí si ponechat 1 ks ušlechtilých ryb za den (tj. Kapr, Candát,
Amur, Štika, Sumec).

9.

Držitel povolenky si smí ponechat 10 ks ušlechtilých ryb za sezonu.

10. Držitel povolenky je povinen seznámit se s pravidly lovu ryb a povinnostmi. Udržovat pořádek při lovu
kolem sebe. Při ponechání si ulovené ryby (vložení do vezírku), je povinnost úlovek okamžitě zaznamenat
v úlovkovém listu. Měnit ryby v saku je zakázáno.
11. Držitel povolenky, je povinen při kontrole předložit rybářský a úlovkový list. V případě nesrovnalostí,
bude tento přečin nahlášen a projednán na OÚ Rochlov, jako přestupek. Právo vykonat tuto kontrolu má
osoba, která se prokáže průkazem, který byl vydán OÚ Rochlov.
12. Držitel povolenky je povinen odevzdat úlovkový list do 15. ledna následujícího roku. Pokud tuto
povinnost nesplní, v následujícím roce mu nemusí být povolenka vystavena.
13. Lovní sezona začíná 1. 4. a končí 31. 12. nebo zámrazem
14. Dolní a horní míry jsou:
Kapr obecný
Candát obecný
Lín obecný
Siven americký

- 40 až 60 cm
- 45 cm
- 20 cm
– 25cm

Sumec
Štika
Amur bílý

- nevracet zpět do rybníka
- 50 cm
– 50 cm

Hájené ryby jsou:
Tolstolobik
Jeseter
Kapr nad 60cm

– chyť a pusť
- chyť a pusť
- chyť a pust

15. Lovení dravců je povoleno od 16. 6.
16. Duben, Září, Říjen, Listopad, Prosinec: od 5.00 hod. do 22.00 hod.
Květen, Červen, Červenec, Srpen: od 4.00 hod. do 24.00 hod.
17. Při nedodržení těchto pravidel bude odebrán rybářský lístek.
18. Jednorázovou povolenku lze zakoupit v hodnotě 150 Kč. Kontakt na tel . 603 770 665, 724 534 400
Pravidla a povinnosti rybolovu platí i pro tuto povolenku (bez povinnosti brigád a chleba)
19. Zakoupením povolenky vydává majitel souhlas s těmito pravidly.

