Pravidla a povinnosti při rybolovu na obecním rybníku v Blatnici:
1. Každý dospělý člen zaplatí za povolenku:

 podložku pod ryby – člen lovící z dřevěného mola
(ochrana ryb před odřením)

občan Blatnice 500,- Kč
cizí občan

600,- Kč

a odpracuje v rámci údržby rybníka 10 hodin brigád. Z brigád se
lze vyplatit částkou 400,- Kč. V případě nedodržení těchto
podmínek nemůže být povolenka vydána.
2. Invalidé, důchodci a děti do 16 let zaplatí za povolenku 350,- Kč.
Invalidé a děti do 16 let odpracují v rámci údržby rybníka 5 hodin
brigád. Povinnost odpracovat brigádu nebudou mít ti invalidé,
kterým zdravotní stav skutečně nedovoluje brigádu odpracovat
(bude posuzováno individuálně). V případech, kdy nepůjde
brigádu odpracovat z jiných důvodů než zdravotních, bude možné
vyplacení z brigády částkou 400,- Kč.

4. S ulovenou rybou lovící zachází slušně a tak, aby ji co nejméně
poškodil – dle platných směrnic ČMRS. Při zjištění nešetrného
zacházení s rybou, bude okamžitě odebrána povolenka a
dotyčnému nebude povoleno na místním rybníce rybařit.
5. Člen smí lovit na 2 pruty. Na každý z nich může použít jeden
návazec s jednoháčkem. Smí si ponechat za jeden měsíc dva
kusy ušlechtilých ryb (kapr, štika, candát, lín, tolstolobik, úhoř,
sumec a amur). Ostatních ryb (bílé, plevelné) si smí chytající
ponechat 5 kusů denně.
Zakazuje se používání srkaček, helikoptér, pevných montáží.
Feederová krmítka jsou povolena pouze průběžná úniková.
Dále se zakazuje používání koncových olůvek a krmítek,

3. Každý člen je povinen mít při lovu u sebe:
 místní povolenku, která obsahuje úlovkový list
 podběrák
 vezírek

používání neuvařených partiklů a arašídů (hrách, kukuřici a další
obilniny a luštěniny).
Dále rozdělávání ohně, ničení břehových porostů a parkování na
hrázi rybníka po celé jeho délce.

 vyprošťovač háčků
 metr
 propisovací tužku

6. U mladistvých do 10 let je bezpodmínečně nutný dozor dospělé
osoby. Od 10 do 15 let není dozor bezpodmínečně vyžadován.



úhoř 55 cm a více.

7. Každý člen je povinen seznámit se s pravidly lovu ryb a
povinnostmi, udržovat pořádek kolem sebe, před zahájením lovu

11. Lovení dravců je povoleno dle směrnic ČMRS od 16.června.

zaznamenat příchod k rybníku (pouze při prvním příchodu za
den), při ponechání ulovené ryby je lovící povinen úlovek

12. Doba lovení:

okamžitě zaznamenat do úlovkového listu. Měnit ulovené ryby

září, říjen

od 6.00 do 22.00 hodin

v saku a se spolulovícími je zakázáno.

červen, červenec, srpen

od 5.00 do 22.00 hodin

8. Člen je povinen odevzdat povolenku do 15.listopadu na Obecním
úřadě Blatnice. Pokud takto nebude moci učinit ze závažných

13. Při hrubém porušení pravidel a povinností při rybolovu na
obecním rybníku v Blatnici bude odebrána povolenka.

důvodů, bude toto individuálně projednáno. Pokud nebude
povolenka ve zmíněném termínu odevzdána, nebude na příští
sezónu vydána.

14. Kontrolou jsou pověřeny tyto osoby: p. Jaroslav Úlovec, p. Karel
Maroušek ml., p. Marek Úlovec, volení zastupitelé obce a
pracovníci obce.

9. Rybářská sezóna bude začínat 1.dubna a končit 31.října.
15. Brigády v roce 2021 se budou moci odpracovat každou poslední
10. Míry na ulovené ušlechtilé ryby jsou:


kapr 40 – 60 cm, nad 60 cm se pouští



amur 60 cm a více



štika 50 cm a více



candát 60 cm a více



lín 25 - 40 cm, nad 40 cm se pouští



tolstolobik 60 cm a více



sumec 90 cm a více

sobotu v měsíci, tj. od 24.04.2021

do 30.10.2021. Případné

pracovní náčiní např. hrábě, vidle, kosu apod. si každý donese
sám. Brigády začínají vždy od 8.00 hodin, trvají celkem 5
pracovních hodin do 13.00 hodin.

