OBEC Křelov - Břuchotín
PROVOZNÍ ŘÁD A PRAVIDLA RYBOLOVU


Zastupitelstvo obce Křelov - Břuchotín se na svém zasedání č. 7/2020 dne 10.12.2020
Schválilo tento Provozní řád a pravidla rybolovu:
Článek 1


Provozní řád
1. Tento provozní řád tvoří všeobecné podmínky k zajištění lovu ryb na obecním rybníku
v obci
Křelov, který se nachází na pozemku katastrální číslo 893 a na obecním rybníku
v obci Břuchotín, který se nachází na pozemku katastrální číslo 265.
2. Každý (lovící, návštěvník) je povinen se řídit tímto „Provozním řádem a pravidly
rybolovu", dodržovat ho včetně dalších právních norem.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu, přijetí dalších opatření. Za
závazné se též považují pokyny provozovatele (tj. obec Křelov-Břuchotín a jí pověřených
osob, jež jsou vyjmenovány v čl. IV).
4. Lovící loví ryby na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá majetková škoda nebo újma na
zdraví nebude lovícím hrazena a provozovatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Obdobné
platí i u návštěvníků, kteří se koupají a pohybují v areálu na vlastní nebezpečí.
5. Každý je povinen při své činnosti zejména respektovat obecný zájem na zachování
rekreačního rázu rybníka.
6. Státní rybářský lístek není podmínkou k povolení lovu.

Článek2


Pravidla rybolovu
1. Doba lovu:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 5 do 22 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 7 do 18 hodin,
2. Lovící je povinen zachovávat pořádek, přistupovat šetrně a ohleduplně k vodnímu dílu,
chránit krajinu a přírodu, chovat se způsobem, který neobtěžuje jakýmkoliv způsobem ostatní
rybáře nebo veřejnost. V případě zjištění nedostatků je povinen bezodkladně informovat
majitele vodní plochy obec Křelov-Břuchotín.
3. Lov je povolen na po celém obvodu vodní plochy vyjma tělesa hráze a výpustě.
4. Lovící je povinen před i po skončení lovu uklidit po sobě místo a okolí.
5. Lovící je povinen zacházet šetrně s rybami při zdolávání, vylovení, focení a pouštění.
Focení s rybou je dovoleno výlučně nad podložkou a co nejblíže k zemi, a to v době co možná
nejkratší. Poté musí být ryba puštěna zpět do vody.

6. Loví se metodou chyť a pusť. Není přípustné si odlovené ryby odnášet sebou, všechny
ulovené ryby musí být puštěny zpět do rybníka.
7. Lov je povolen pouze na 1 prut, který je opatřen jedním návazcem s jednoháčkem.
8. Povinnou výbavu tvoří vyprošťovač háčků, vanička nebo „bazének“ pod ryby, podběrák,
dezinfekce k ošetření chycených ryb.
9. Celoroční zákaz lovu dravců (přívlačí, na živou nebo mrtvou rybku).
10. Zákaz vnadění nevařenými luštěninami (kukuřice, hrách).
11. Zákaz lovu na živočišnou nástrahu, vyjma žížal.
12. Platí přísný zákaz sakování ryb před focením.
13. Je přísně zakázán lov nešetrnými metodami.

Článek 3


Ostatní ustanovení
1. Je přísně zakázáno rozdělávání ohňů (tábořiště). Je přísně zakázáno stavění párty stanů,
ukotvování plachet o okolní porosty a jiných přístřešků.
2. Je přísně zakázáno parkování vozidel mimo vyznačená místa.
3. Pokud je zjištěno porušení provozního řádu nebo pravidel rybolovu, je provozovatel
oprávněn lovícího bez náhrady vykázat.
3. V rámci lovného sektoru musí být lovícími umožněn volný průchod kolemjdoucím.

Článek 4
Kontrola a dozor
1. Tuto kontrolní činnost vykonávají:
- zastupitelé obce Křelov-Břuchotín,
- řádní členové Spolku přátel vody Křelov-Břuchotín
- Policie ČR.
Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu platného pověření k lovu ryb od Obecního úřadu
obce Křelov-Břuchotín, rybářského náčiní, nářadí a úlovku. Platnost povolenky je podmíněna
současným prokázáním totožnosti. Při neprokazatelné totožnosti pozbývá povolenka platnost.
2. Pro případ, že lovící poruší ustanovení z tohoto Provozního řádu a povolení k rybolovu
mají výše uvedené pověřené osoby právo pověření provozování lovu ryb odebrat bez nároku
na náhradu vynaložených prostředků lovícího a zakázat mu další rybolov. V případě
pokračování lovícím v rybolovu, bude toto jednání posuzováno jako rybolov bez řádného
oprávnění a budě řešeno dle platných právních předpisů.
3. Kontrolní orgán je oprávněn podat oznámení o přestupku Policii ČR.

Změna pravidel vyhrazena.

...................................
Bc. David Šafář
místostarosta

..........................................
Marie Škavronková
starostka

