Místní rybářský řád – r. Vícenice /15 ha/ pro r. 2017

MO ČRS Klatovy ryníkářsky hospodaří na rybníku Vícenice / 15 ha/. Podle ust. § 3 odst.
2 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství umožňuje pověřeným osobám na tomto rybníku lov
ryb na udici za těchto podmínek:
1 .Zvláštní pověření k lovu ryb vydává výbor MO ČRS Klatovy.
2. Pokud není v tomto rybářském řádu dále stanoveno jinak, platí rybářský řád Zpč. územního
svazu ČRS Plzeň pro mimopstruhové revíry.
3. Zákaz chytání z hráze a u přítoku – označeno cedulemi.
4. Lovící má povinnost před započetím lovu zapsat nesmazatelným způsobem do přehledu o
úlovcích datum.
5. Stanoví se zákaz přivlastňování ryb nedosahující nejmenší lovné délky :
Kapr – 45 cm , Sumec – 90 cm, Candát 50 cm, Štika 60 cm
6 Stanoví se zákaz přivlastňování Kapra přesahující míru 65 cm
7. Lovící je oprávněn přisvojit si ročně nejvýše 20 ks kapra. Ponecháním si 20 ks kapra
končí platnost povolenky. Další povolenka se nevydává.
8. Na rybníku je celoročně hájen jeseter.
9 Lovící si může v jednom dnu lovu ponechat nejvýše 7 kg ryb. V tomto úlovku může být
nejvýše 2 ks kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Ponecháním si
druhého kusu z těchto ryb končí denní lov.
10. Po dobu konání rybářských závodů dne 27.5.2017 , pořádá výbor MO Klatovy, platí
zákaz rybolovu na celém rybníku
11. Každý lovící je povinen udržovat čistotu na březích a stanoviště opouštět uklizené.
12. . Parkování povoleno po obou stranách hráze- označeno cedulemi
13. Kontrolu lovících provádí členové RS MO Klatovy a osoby pověřené výborem MO. RS
se prokazuje odznakem RS a osvědčením, ostatní pověřením vydané výborem MO.

-214. Lovícímu, který nebude dodržovat tyto pravidla rybolovu na r. Vícenice, bude odebráno
pověření k lovu a v následujícím roce mu nebude vydáno.
15 . Zákaz rybolovu na rybníku v době odstřelu kachen a to ve dnech :
2.9.2017 v době od 17.00 -19.00 hod.

3.9.2017 v době od 09.00 -12.00 hod.

9.9.2017 v době od 17.00 - 19.00 hod

10.9.2017 v době od 09.00 - 12.00 hod

16.9.2017 v době od 17.00 -19.00 hod.

17.9.2017 v době od 09.00 -12.00 hod.

23.9.2017 v době od 17.00- 19.00 hod.

24.9.2017 v době od 09.00-12.00hod.

Ceny povolenek /pověření k lovu /:
Pro členy MO Klatovy : vlastnící mimopstruhovou nebo pstruhovou územní,
celosvazovou, celorepublikovou povolenku :
Roční : Mládež do 15let ZTP
Mládež 16-18, dospělí

200,-Kč

- 300,-Kč
- 500,-Kč

Samostatná povolenka :
Mládež do 15let,

-

300,-Kč

Mládež 16-18, ZTP -

600,-Kč

dospělí

- 1.200,-Kč

Pro členy z jiných MO :
Roční :

3.000,-Kč

Pá, So,Ne - 1.000,-Kč
Denní -

500,-Kč

