Rybářský řád

Měsíční povolenka k rybolovu

Doba lovu je na základě držení měsíční povolenky, vydávané OÚ Hulice,
celoročně v uvedené dny:
sobota od 13:00 hod do 20:00 hod
neděle od 5:00 hod do 12:00 hod
svátek od 5:00 hod do 12:00 hod

pro (jméno a příjmení) ……………………………………………………………….
datum narození (den, měsíc, rok) ………………………………………………….
bytem …………………………………………………………………………….
platnost od ……………………………………………………………………….
platnost do ……………………………………………………………………….

Lovené ryby: kapr obecný, míra 40 cm
amur bílý, míra 50 cm
bílá ryba vč. hrouzka a střevličky – neomezeně
okoun říční a karas obecný – neomezeně
ostatní druhy ryb a živočichů jsou hájeny
Rybolov končí ponecháním si 1 ks povolené ušlechtilé ryby (kapra nebo
amura) v daném dni
Povolené způsoby lovu:
Rybolov může být prováděn pouze na 1 prut s jedním návazcem
ukončeným jedním jednoháčkem.
Za nástrahu může být použita rostlinná nebo živočišná nástraha mimo
rybičky.
Loví se na těžko nebo na plavanou. Krmítko je povoleno.
Lov na mušku je povolen.
Lov přívlačí je zakázán.

Obec Hulice, jako vlastník obecního rybníku „Pod hospodou“, vydává
tuto povolenku k rybolovu. Držitel této povolenky je oprávněn provádět na
rybníku „Pod hospodou“ rybolov dle Rybářského řádu viz druhá strana
povolenky. Tato povolenka je nepřenosná na jinou osobu. Držitel povolenky je
povinen zapsat ulovené ryby na tuto povolenku. Držitel povolenky je povinen
po uplynutí doby její platnosti ji neprodleně vrátit zpět na obecní úřad
v Hulicích.
Držitel povolenky mladší 15 let smí provádět rybolov pouze za doprovodu osoby
starší 18 let.

datum

ulovená ryba

délka ryby

Ostatní:
Na tuto povolenku smí lovit pouze osoba, které byla vystavena. Na
ostatní osoby je nepřenosná.
Ulovené ryby, které si osoba vlastnící povolenku ponechá, neprodleně
zapíše na tuto povolenku.
Lov z hráze je zakázán. Krmení při lovu je povoleno.
Na břehu je nutno udržovat čistotu.
Nemocné ryby se nevracejí zpět do vody
Ryba je živý tvor, je nutné se k ní chovat s náležitou dávkou šetrnosti,
ohleduplnosti a úcty (při vytahování z vody je nutné používat podběrák,
zpět do vody se neházejí z výšky, neotírají se do hadru, netahají se po
betonu, ponechaná ryba se ukládá do vezírku do vody nebo se okamžitě
usmrcuje, … !!!)
datum vystavení: ………………

razítko a podpis:

