OPATŘENÍ č. 1/2010
Pravidla rybolovu
na Loukovickém rybníku
Zastupitelstvo obce Loukovice na svém zasedání konaném dne 28.7.2010 schvaluje, v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto opatření, kterým se vydávají
pravidla rybolovu na Loukovickém rybníku p.č. 273/12 v k.ú. Loukovice:
Čl. 1
Zvláštní ustanovení k výkonu rybolovu
Správu rybníka provádí obec Loukovice.
Oprávnění k rybolovu vydává Obecní úřad Loukovice.
Vstupní nevratný poplatek je stanoven pro osoby starší 16 let ve výši 1000,- Kč.
Cena Oprávnění k rybolovu v platnosti jeden kalendářní rok je stanovena:
- pro osoby od 8-15let ve výši 350,- Kč
- pro osoby od 16 let ve výši 700,- Kč
1.5. Kontrolu dodržování pravidel rybolovu je oprávněn vykonávat každý držitel platného Oprávnění
k rybolovu starší 18 let.
1.6. Po ukončení platnosti je lovící povinen vrátit Oprávnění k rybolovu a sumář úlovků správci rybníka do
15. 1. následujícího roku.
1.7. Od 16 let je stanoveno odpracovat 10 brigádnických hodin. Za každou neodpracovanou hodinu je
každý povinen zaplatit 70,- Kč.
Čl. 2
Osoba provádějící rybolov je povinna
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1. Předložit při kontrole Oprávnění k rybolovu spolu s platným občanským průkazem.
2.2. U ponechaného úlovku neprodleně zaznamenat do úlovkového listu datum, druh, hmotnost a délku
úlovku.
2.3. Při výdeji Oprávnění k rybolovu potvrdí svým podpisem respektování a dodržování podmínek a
předpisů rybolovu, rovněž umožní dobrovolně a vstřícně kontrolní osobě k tomu určené kontrolu
dodržování stanovených pravidel.
2.4. Odepře-li kontrolovaná osoba součinnost nezbytnou k provedení kontroly, nebo hrubě poruší pravidla
rybolovu, bude jí Oprávnění k rybolovu na místě a bez náhrady odebráno.
2.5. Držitel Oprávnění k rybolovu je zvlášť povinen před zahájením rybolovu a po jeho ukončení provést
úklid v místě lovu a jeho bezprostředním okolí a po dobu rybolovu dbát na pořádek a čistotu.
2.6. Vstup k rybníku je zakázán osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek.
2.7. Každý zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení
či poškození, včetně předmětů uložených či odložených v zaparkovaných vozidlech.
2.8. Každý nese osobní odpovědnost za škody na zdraví, které si způsobil vlastní neopatrností, přeceněním
svých schopností, fyzických možností či porušením tohoto řádu.
Čl. 3
Denní doba lovu a časová omezení
3.1. Zákaz rybolovu platí od 1. 1. do 31. 3. včetně.
3.2. Rybolov je možné provádět od 1.4. do 31.12. nebo do zámrazu rybníka.
3.3. Denní doba rybolovu v jednotlivých měsících je stanovena následovně:
- v měsíci dubnu, září, říjnu
v době od 600-2000
- v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu
v době od 600-2200
- v měsíci listopadu a prosinci
v době od 700-1800

Čl. 4
Lov
4.1. Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu dle pravidel
rybolovu, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody a rybářské etiky.
4.2. Lov dravých ryb přívlačí na živou nebo mrtvou rybku či její část je povolen od 15. 6. do 31. 12.
včetně.
4.3. Držitel Oprávnění k rybolovu si smí ponechat v jednom dni maximálně:
- 1 ks ryby vyjmenované. To se netýká karase stříbřitého, cejna velkého a malého, které je možno
ponechat bez omezení.
4.4. Rybami vyjmenovanými na Loukovickém rybníku rozumíme:
- kapra obecného
- štiku obecnou
- amura bílého
- candáta obecného
- tolstolobika
- lína obecného
- úhoře
4.5. Minimální a maximální hranice délky pro ponechání úlovku jsou stanoveny takto:
- kapr obecný
50 cm – 65 cm
- štika obecná
50 cm
- amur bílý
60 cm
- candát obecný
45 cm – 55 cm
- tolstolobik
60 cm
- lín obecný
30 cm
- úhoř
65 cm
- u ryb bez stanovené minimální a maximální hranice délky je ponechání možné po osobním
uvážení.
4.6. Maximální odchyt vyjmenovaných ryb je omezen na 10ks v libovolné kombinaci za jeden rok, u
mládeže do 15 let pouze 5ks. Po dosažení stanoveného počtu je možno přikoupení nové povolenky.

Čl. 5
Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy
5.1. Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu –
evidenci docházky = datum! Nedosáhne-li oprávněný úlovku, je povinen celý příslušný řádek vč.
kolonky kontrola proškrtnout. Lov bez označení se považuje za lov bez povolenky a bude trestán
dle čl. 8 tohoto znění opatření.
5.2. Při provádění rybolovu je povoleno používat pouze dva pruty, které je možno kombinovat následovně:
- dva pruty při lovu na plavanou a položenou s maximálně dvěma návazci nebo jeden prut k lovu
dravých ryb při vláčení a jeden prut při lovu na plavanou a položenou s max. dvěma návazci
- mládež od 8 do 15 let smí používat pouze 1 prut
5.3. K uchování ulovené ryby živé je povinnost mít vlastní vezírek s kruhy dostatečné velikosti.
5.4. Při lovu ryb jakýmkoli rybolovným způsobem je nutné dodržovat mezi lovícími vzdálenost alespoň
3 -5 metrů, vzdálenost menší je možná pouze po vzájemné dohodě.
5.5. Je povinnost šetrně manipulovat s ulovenou rybou, čímž je myšleno užití vyprošťovače háčků,
podběráku, popř. vyprošťovací matrace. Není-li možno bez týrání a poškození uchovat ryby živé, je
povinnost rybu omráčit prudkým úderem do temena hlavy a proříznout jí žeberní oblouky.
5.6. Při lovu na udici na položenou a plavanou musí být lovící u prutu přítomen tak, aby s ním v případě
potřeby mohl manipulovat.
5.7. Při lovu čeřínkem nesmí být pruty (udice) nastraženy!
5.8. Povinnost je mít vhodné měřidlo k zajištění délky ulovené ryby.

Čl. 6
Je přísně zakázáno
6.1. Používat za nástrahu veškeré chráněné živočichy nebo jejich části.
6.2. Vnadit obilninami, luštěninami či jinými jádrovými krmivy v suchém stavu.
6.3. Přivlastňovat větší množství ryb než je povoleno.
6.4. Přivlastňovat si ryby nedosahující minimální lovné délky, výměna ryb již ponechaných.
6.5. Překračovat povolenou dobu lovu.
6.6. Čistit, porcovat a odnášet ulovené ryby před odchodem od vody.
6.7. Uchovávat ryby za účelem výměny, používání společných vezírků.
6.8. Řezat vidličky (opěrky) z rostoucích porostů, nebo tyto jinak poškozovat.
6.9. Svěřit jednu z udic za účelem rybolovu druhé osobě bez příslušného Oprávnění k rybolovu.
6.10. Obsazovat při rybolovu prostor delší než 4 metry břehové linie a mimo tento prostor umísťovat vezírek
s úlovkem.
6.11. Lovit na větší počet prutů v souvislosti s rybolovným způsobem.
6.12. Stanovat, bivakovat (mimo přístřešků proti dešti bez pevné podlážky), rozdělávat otevřené ohně a
znečišťovat prostředí.
6.13. Vjíždět a parkovat motorová vozidla mimo hráz rybníka.
6.14. Lovit z míst jiných než určených v příloze č.1.
Čl. 7
Výkon rybolovu mládeže
7.1. Je povolen od 8 let. Povinnosti jsou stejné jako u dospělých.
7.2. Mládež od 8 do 15ti let smí lovit jen v doprovodu osoby starší 18 let vlastnící příslušné Oprávnění k
rybolovu.
Čl. 8
Sankce
8.1.
8.2.

Nedodržení výše uvedených pravidel rybolovu bude mít za následek okamžité odebrání Oprávnění
k rybolovu včetně úlovku k tomu oprávněnou osobou bez nároku na náhradu.
Osoba lovící bez platného Oprávnění k rybolovu vydaného Obecním úřadem Loukovice se dopouští
pytláctví podle § 35 odst. 1, písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, případně § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9
Účinnost
Tento Řád nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
V Loukovicích dne 28.7. 2010, aktualizováno 1.3.2018

Leoš Barák
Místostarosta

David Nahodil
Starosta

Vyvěšeno na úřední desce:

1.3.2018

Sňato z úřední desky:

16.3.2018

