PRAVIDLA A POVINNOSTI PRO RYBOLOV
NA OBECNÍM RYBNÍKU V PODLEŠÍNĚ
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Obecní úřad Podlešín, jako provozovatel a správce obecního rybníku v Podlešíně, vydává pro zájmovou
činnost občanů obce Podlešín v rybolovu na obecním rybníku v Podlešíně následující závazná pravidla
a povinnosti. Správce může na nezbytně nutnou dobu rybník uzavřít, případně povolit chytání
systémem „CHYŤ A PUSŤ“ nebo omezit rybolov jen na určité dny v týdnu.
Rybářská sezóna začíná 1. dubna a končí 30. listopadu.
Výdej dokladů k rybolovu: V úřední den obecního úřadu (středa od 15:00 hod. do 16:00 hod.).
Kontaktní email: rybaripodlesin@seznam.cz
Výdej bude zahájen od 1. dubna kalendářního roku.
Doba lovení: Doba lovení ryb se stanovuje od úsvitu do soumraku, nejdříve však od 05:00 hod.
a nejpozději do 23:00 hod.
Rybolov je omezen od 7:00 hod. do 15:00 hod., a to vždy v den konání rybářských závodů.
Zákaz lovu dravých ryb (přívlačí a na živou rybku). Hájenou rybou je štika a sumec velký.
Chytání těchto ryb je povoleno pouze po vyhlášení správcem (určí dny a pravidla lovu).
Lovná míra kapra je 40 – 60 cm. Nad 60 cm pustit zpět do vody.
Lovná míra amura, úhoře je 60 cm.

Osoby pověřené obecním úřadem:
a) Josef Kapalín a Milan Krútek pro kontrolu dodržování pravidel rybolovu, organizací brigád
a součinnost s obecním úřadem při nákupu ryb.
b) Pracovník obecního úřadu (Miroslav Sork) - pověřený pravidelným dohledem nad čistotou vody,
okolím rybníka, kontrolou dodržování pravidel rybolovu.
c) Starosta, místostarosta, členové zastupitelstva obce jsou oprávněni provádět kontrolu dodržování
pravidel pro zájmovou činnost v rybolovu.
Výše uvedené osoby, pověřené obecním úřadem jsou oprávněny v případě zjištění závažného porušení
pravidel rybolovu (např.: ponechání si více kaprů nebo nedodržování míry) odebrat povolení k lovu úlovkový list a zakázat další rybolov. O nedostatku provedou záznam v úlovkovém listě a předají jej
obecnímu úřadu. Při zjištění drobného nedostatku, postačí napomenutí a poučení. V případě
podezření na porušení pravidel lovu ryb na rybníce Podlešín, je možné kontrolovat se mezi sebou.

2. POVINNOSTI ZÁJEMCŮ O RYBOLOV
a) Každý zájemce o rybolov je povinen zaplatit na obecním úřadu příspěvek na zarybnění. Po zaplacení
obdrží pravidla pro rybolov a povolení k lovu – „Úlovkový list“, které ho opravňují k rybolovu.
b) Každý zájemce je povinen odpracovat v rámci údržby rybníka nebo podle upřesnění obecního úřadu
4 brigádnické hodiny za rok. Brigády jsou organizovány zpravidla 4x za rok nebo v rámci rybářských
závodů. Brigády se organizují k údržbě okolí rybníka nebo v rámci akcí organizovaných obcí
(např.: příprava akcí pro děti a občany).
c) Úlovkový list (s vyplněnou celkovou váhou a počtem ryb) musí být odevzdán do 15. prosince daného
roku na obecním úřadě, nebo pověřeným osobám. V případě neodevzdání, nebude zájemci na další
rok povolen rybolov. Výjimečné případy, ze závažných důvodů, budou individuálně posouzeny.
d) Rybolov hostů - příbuzných a známých osob místních občanů je možný pouze na pozvání dospělého
místního občana s platným povolením k lovu, který za hosta zaplatí příspěvek na zarybnění ve výši
100,- Kč/1 den a zapíše si jej ve svém úlovkovém lístku do záznamu o jednorázovém chytání ryb.
Při vrácení úlovkového listu bude požadována úhrada za chytání hostů.
Host se při lovu řídí pravidly pro lov ryb na obecním rybníku v Podlešíně.

3. POVOLENÍ K LOVU
Povolení k lovu je určeno pouze pro jednotlivce, občany s trvalým pobytem v obci Podlešín, nebo pro
občany, kteří v obci vlastní nemovitost k rekreaci.
Dospělí

1. 000,- Kč/rok

Důchodci, invalidé,
děti od 15 do 18 let

500,- Kč/rok

Děti od 10 do 15 let

200,- Kč/rok

Děti do 10 let

zdarma

Také musí mít od OÚ povolení k lovu.

Všechny vybrané finanční příspěvky budou použity na nákup ryb, krmení a údržbu rybníka Podlešín
a jeho okolí. Jejich řádnou evidenci vedou pověřené osoby a mají za povinnost ji předložit ke kontrole
zastupitelstvu obce, kdykoli, minimálně však 2 x v kalendářním roce.

4. PRAVIDLA PRO RYBOLOV
a) Každý lovící je povinen se seznámit s pravidly a povinnostmi pro rybolov a udržovat pořádek na místě
rybolovu a okolo sebe.
Je přísně zakázáno jakékoliv rozdělávání ohně na hrázi obecního rybníka v Podlešíně a v jeho blízkém
okolí, a to i včetně grilování, táboření, stavby stanů a přístřešků.
Toto se nevztahuje na dny brigád, údržby rybníka a konání rybářských závodů.
Zakazuje se rybu vyvrhnout na hrázi rybníka a v jeho blízkém okolí.
Pro lov ryb je vymezena strana od stavidla, podle potoka a strana podle příjezdové komunikace, až
do rohu k bývalému ZOD. * Od stavidla do L. *
b) Každý lovící je povinen okamžitě po ulovení ryby, kterou se rozhodne si ponechat, zapsat do
úlovkového listu datum ulovení ryby, druh ryby, její délku a váhu.
Před odevzdáním úlovkového listu se vyplňuje i celková váha a počet ryb.
c) Děti do 10 let mohou chytat ryby pouze pod dohledem zákonného zástupce. U dětí do 12 let
postačuje dohled dospělé osoby.
d) Povolení k lovu opravňuje ponechání si za 1 sezónu nejvíce 8 kusů kapra (s mírou od 40 do 60 cm).
Hosté si mohou ponechat 4 kusy kapra (s mírou od 40 do 60 cm) za sezónu.
e) Po ponechání si povoleného počtu ulovených ryb, může lovící dále pokračovat v lovu, ale všechny
další ryby musí pustit šetrně zpět do rybníku Podlešín.
f) Je zakázána výměna ponechané si ryby za jinou.
g) Každý lovící je povinen mít u sebe při rybolovu povolení k lovu - úlovkový list, podběrák, vezírek,
vyprošťovač háčků, metr, psací tužku.
h) Je povoleno lovit na dva pruty. Pro lovící do věku 12 let je povolen lov pouze na jeden prut. Je
povoleno používání krmítek, přiměřené zakrmování a vnadění. Celoročně je povoleno chytání
nástražných rybiček čeřenem nebo na 1 prut. Při chycení kapra nebo jiné ryby než nástražní rybičky,
musí být tato ryba ihned a šetrně vrácena do rybníka Podlešín.
ch) S ulovenou rybou lovící zachází šetrně a tak, aby ji co nejméně poškodil. Při zjištění nešetrného
zacházení s rybou, budou dotyčné osobě odebrány vydané doklady k rybolovu a zakázán rybolov.
i) V případě konání rybářských závodů pro místní občany (včetně dětského dne), mohou být pravidla
pro rybolov dočasně upravena (jen na dobu závodů) pověřenými zástupci. Tato úprava musí být
umístěna na viditelném místě u rybníka Podlešín a schválena obecním úřadem s razítkem.

POMOCNÉ ÚDAJE O DÉLKÁCH A HMOTNOSTI VYBRANÉHO DRUHU - KAPR
Délka cm

váha kg

40

1,38

41

1,44

42

1,55

43

1,68

44

1,82

45

1,95

46

2,10

47

2,24

48

2,42

49

2,58

50

2,74

51

2,95

52

3,12

53

3,34

54

3,49

55

3,75

56

3,97

57

4,14

58

4,36

59

4,59

60

4,82

