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EC VELIKA VES

se sídlem v Podlesicích,441,01 Podbořany

Rybářs ký řád rybníkůve

vlastnictví obce veliká ves
(Rybářský řád se týká rybníkůVelkoveský, Zámecký ve Veliké Vsi, rybníku
v Nouých Třebčicích,rybníku ve Vitčicícha rybníku v Podlesicích)
Rybářský řád vydává obec Veliká Ves se sídlem Podlesice 53,44L 01 PodbořanY.

Denní doba lovu
V měsíciduben, září,říjen,listopad a prosinec od 7:00 hodin do 20:00 hodin
V měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 5:00 hodin do 23:00 hodin
Rybolov je zakázán v těchto měsících:leden, únor a březen,

je povolen od
Lov kaprovitých ryb je povolen od 1,4. do 31.12. kalendářního roku a lov dravých ryb
16.6. do

3t.t2. kalendářního roku.

Povolené způsoby lovu
povolený způsob lovu je lov na udici. Každý rybář smí chytat maximálně na dvě udice souČasně. Lov

čeřínkovánímje výslovně zakázán (výjimka můžebýt udělena pouze majitelem a to v písemné
podobě). Dále nesmí být použit systém samoseku.

Při lovu se zakazuje

1.
2,

3.

Používatprostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
používatbodců jakéhokoliv druhu, střílení ryb, tlouci ryby, chytat je na ŠnŮry, do rukou a do
Ok,

Užívatk lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem,
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Oprávnění kontroly rybářů, povolenek a úlovků
povolení ke kontrole mají všichni zastupitele obce Veliká Ves, zaměstnanci obce Veliká Ves a vybraní
jedinci a to na základě písemného pověření obecního úřadu veliká ves.
při kontrole musí lovícípředložit platnou povolenku, ukázat vezírek, a nebo nádobu, do které ulovené
ryby uk|ádá.

povinnosti lovícího

1.
2,
3.
4,
5.
6.
7.

Mít při lovu vyprošťovačháčkůa míru pro zjištěnídélkyryb,
Zapisovat do povolenky úlovky s jejich mírami a upřesnit u nich zda si rybu ponechal a nebo jí
pustil zpět do revíru,
Umožnit kontrolu oprávněné osobě (na základě písemnéhopověření),
Na konci kalendářního roku odevzdat povolenku na Obecním úřadě v Podlesicích a to bud'
osobně a nebo v zalepené obálce, která bude vhozena do poštovníschránky,
Lovícíjepovinen udržovat na místě lovu pořádek a po skončení lovu případné odpadky po
sobě uklidit,
Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, a nebo je vhazovat do vody,
Lovící je povinen ponechané ryby, které majípovolenou zákonnou míru ve vezírku opatřeným

kruhy a nebo vjiné vhodné nádobě.

Vnadění
Vnaděníje povoleno maximálně 5 litrů na den a to včetně boile a pelet. Vnadit je povoleno pouze
vařeným artiklem

-

hrách, kukuřice, obilí.

Možnosti ponechání ulovených ryb
kus ušlechtilé ryby, která dosahuje zákonnou míru, nebo pokud není
hájená. Celkový úhrn hmotnosti ponechaných ryb lovícímza kalendářní rok v němŽ je povolenka
vydaná je uveden v tabulce cen povolenek.
Lovícísi smí za den ponechat

]"

Míry ryb
Druh ryby
Kapr obecný
Amur bílý
štika obecná
Candát obecný
Lín obecný
Sumec velký

Telefon: 474397 3I1
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Minimální délka

Maximální délka

45 cm
50 cm

65 cm

60 cm

80 cm
80 cm

50 cm
30 cm

80 cm
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Ceny vydáva ných povolenek
Druh povolenky
Roční

Půlroční
Měsíční
víkendová

Cena pro dospělého
2.000,- Kč
800,- Kč

Cena pro děti do 15 let
1.000,- Kč

Úhrn ryb v kg za rok

400,_ Kč

10 kg

4O0,- Kč

200,- Kč

200,- Kč

100,_ Kč

5kg
3kg

20 kg

povolenky jsou k dostání na obecním úřadě v Podlesicích č.p. 53 a to v úředních hodinách, popřípadě
po telefonické dohodě na tel; 724 t48 365.

Rybářský řád schválilo zastupitelstvo obce Veliká Ves usnesením ČÍslo43/18 na svém
zasedání konaném dne 17,L2.20I8

Při

porušenítohoto rybářského řádu bude lovícímu

odebrána povolenka a to bez nároku na vrácení peněz.
V případě, že bude rybář přistižen bez platné povolenky,
bude vše řešeno přes Policii ČR.
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Bc. Miroslav Ogáseanu

starosta obce veliká ves

Telefon: 474397 377
Mobil: 724 ]-48 365
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