Obec Vestec - Místní rybářský řád
Pro výkon sportovního rybolovu na obecním rybníku ve Vestci pro r. 2007.
Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a
ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo
rybolovu a okolí. Případně odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do
obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem
kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona č. 238/91 Sb. jako založení černé
skládky s postihy dle zákona č. 200/90 Sb. Porušiteli tohoto ustanovení dále nebude
v budoucnu vydána další povolenka k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na
která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Mládež do 10 let
smí lovit v doprovodu a za dohledu osoby starší 18 let.
S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je
nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit
ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrabání a kuchání ryb v katastru rybníku. Je též
zakázáno stanování a táboření. Majitel povolenky ručí za případné škody vzniklé jeho
jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízeních. Místo k lovu nesmí být žádným
způsobem vyhrazováno.
Pokud není tímto místním rybářským řádem některý údaj zpřesněn, řídí se rybaření na
rybníku vesteckém rybníku ustanoveními zákona číslo 239/2006Sb.
1. Doba lovu
Pondělí a čtvrtek se neloví
Úterý 14-23
Středa 5-23
Pátek 14-23
Sobota, neděle 5-23
2. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy
a) je povoleno chytat na 2 pruty, každý nejvýš o dvou návazcích s jednoduchými
háčky
b) při chytání na dvojháček nebo trojháček na mrtvou rybku smí být pouze 1
návazec
c) na mrtvou rybku je možno lovit od 1.9. – 31.12.
d) při přívlači je dovoleno jen jedním prutem, udicí, přičemž nesmějí být další
pruty nastraženy, přívlač je povolen od 1.9. - 31.9.
e) rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky
ulovených ryb a podběrák
f) lov ryb a jiných vodních živočichů v rybníce smí být prováděn jen způsobem
odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva a ochrany přírody
g) od 1.1. – 31.8. je hájena štika obecná
Je zejména zakázáno:
- používat nástrahu krve, škrkavek, mlékarénských kalů a veškerých chráněných živočichů,
vč. jejich vývojových stádií
- vnadit krví, masem a směsmi z masa, bílými červy, škrkavkami, mlék. kaly jako i
všemi živočichy chráněnými zákonem

-

zakazuje se používat samoseků
řezat vidličky z rostoucích stromů
přenechat živé ryby jinak než ve vlastním vezírku s kruhy
lov ryb z vody, z loďky, lehátek apod.
zavážení nástrah loďkou

3. Míra, počet, edivence úlovků
kapr obecný
45 cm
lín obecný
25 cm
amur
60 cm
úhoř říční
50 cm
sumec velký
100 cm
štika obecná
60 cm
bolen dravý
45 cm
V jednom dni si může oprávněný k lovu ponechat 1 ks ušlechtilé ryby (kapr, štika, bolen,
amur, sumec). Při ulovení a ponechání si ušlechtilé ryby je lovící povinen tuto skutečnost
ihned zapsat do přehledu o úlovcích s označením data a délky ryby a ukončit lov. Počet,
hmotnost ostatních ulovených ryb je lovící povinen zapsat do přehledu ještě před odchodem a
to při jakémkoliv přerušení lovu nebo při několikeré docházce k vodě. Na celoroční
povolenku je možné ulovit 15 ks kapra. Po ulovení stanoveného počtu kaprů je povolenka
neplatná.
4. Rybolov mládeže
Mládež do 15 let smí lovit na 1 prut.
5. Chování při lovu
Při lovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m, pokud se
nedohodnou jinak. Místo lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno. Lovení z loděk,
vody nebo jiným způsobem a na jiném místě než je vyhrazeno je zakázáno. Majitel povolenky
ručí za škody vzniklé na stanovišti vodního díla nebo zařízení na březích. Ručí za pořádek
kolem sebe, během lovu a po jeho skončení.
6. Kontrola a dozor
Tuto činnost vykonávají osoby pověřené obecním úřadem, které je lovící povinen umožnit
kontrolu povolenky, rybářského náčiní a úlovku.
7. Sankce za porušení rybářského řádu
a) chytání bez platné povolenky
b) nezapsání úlovku
c) při opakovaném nezapsání úlovku
d) pokračování v lovu po ponechání ušlechtilé ryby
e) za neuklizení místa lovu
f) za rozdělávání ohňů u vody
g) za nedodržování zákazu vjezdu

1.000,200,1.000,- + odebrání povolenky
1.000,500,1.000,1.000,-

h) neodevzdání povolenky – pokud sportovní rybář nevrátí vyplněnou povolenku za předchozí
rok (i s vyplněným přehledem úlovků), zvyšuje se cena povolenky o 200,- Kč
8. Omezení míst lovu
Na obecním rybníku je zakázáno lovit:
- od hráze zprava, od konce pláže před domem čp. 66 k přítoku
- od hráze zleva, od velké vrby k přítoku
Území je označeno cedulemi. Po skončení platnosti povolenky je nutno odeslat řádně
vyplněný úlovkový přehled na adresu: Obecní úřad Vestec, Vestecká 3, 252 42 Jesenice a to
nejpozději do 15.1. následujícího roku. Funkci rybářského hospodaření vykonává obec
Vestec. Tento rybářský řád je platný od 12.4.2007 a závazný pro výkon sportovního rybolovu
na obecním rybníce ve Vestci.
9. Ceny povolenek
a) pro občany obce Vestec
1 den
2 dny
1 týden
1 měsíc
sezónní

Kč 30,Kč 50,Kč 100,Kč 160,Kč 500,b) pro ostatní

1 den
2 dny
týden
1 měsíc
sezónní

Kč 60,Kč 100,Kč 200,Kč 320,Kč 1000,-

(Děti do 15 let platí ½ z uvedených částek)
Povolenky je možno zakoupit na Obecním úřadě ve Vestci v této době:
Po 8-17
Út 8-16
St
8-17
Čt 8-16
Pá 8-14
Alena Šedivá
starostka obce
Ve Vestci 12.dubna 2007

