Obecně závazná vyhláška
obce Vřeskovice
č. 5 / 1997
Místní rybářský řád
platný pro vodní nádrže na katastrálním území obce Vřeskovice pro výkon sportovního
rybolovu
Tento rybářský řád platí pro místní vodní nádrže a vychází z ustanovení zákona č.
102/63 Sb., vyhlášky 103/63 Sb. a současně respektuje další právní předpisy a vědecké
poznatky.

I.
Doba hájení jednotlivých druhů ryb
od 1. září do 15. dubna
od 1. prosince do 15. prosince
od 1. prosince do 15. června
od 1. ledna do 15. června

pstruh obecný, siven americký
pstruh duhový
lipan podhorní
bolen dravý, candát obecný, štika obecná,sumec velký

Ostatní druhy ryb jsou hájeny všeobecným zákazem lovu na daných vodních nádržích v době:
od 1. prosince do 31. března

II.
Doba hájení některých vodních živočichů
Celoročně jsou hájeny všechny druhy raků, perlorodka říční, mihule a obojživelníci,
střevle potoční, selavec horský a potoční, mřenka mramorová, vranka obecná, piskoř
pruhovaný.

III.
Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky
cejn velký
lín obecný
tolstolobik
kapr obecný

25 cm
20 cm
50 cm
40 cm

sumec velký
štika obecná
úhoř říční
mník jednovousí

90 cm
50 cm
45 cm
30 cm

IV.
Zakázané způsoby lovu
Lov na uvedených vodních nádržích smí být prováděn jen způsobem odpovídající zásadám
řádného výkonu rybářského práva ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany
přírody.
Zakazuje se:
a) používat k lovu ryb výbušných, otravných nebo omamných látek, bodců jakéhokoliv
druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci je pod
ledem, chytat je na šňůry a podsekávat je na udici, lovit do rukou a do ok
b) sbírat jikry, užívat k lovu elektřinu, lovit ryby pod ledem, lovit při umělém světle,
používat k lovu vrší a košů
c) lovit ryby v místech, kde se shromažďovaly před třením nebo při mimořádně nízkém
stavu vody, či při škodlivém znečištění vody
d) lovit ryby na bojky, které nejsou součástí udice
e) používat za nástrahu krve, škrkavek, mlékárenských kalů a chráněných živočichů

V.
Přístup na pozemky
1. Lovící jsou oprávněni vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup
zakázán z veřejného nebo privátního zájmu. Škody způsobené vstupem na tyto
pozemky jsou povinni uhradit majiteli pozemku.
2. Na tyto pozemky se zakazuje přijíždět všemi dopravními prostředky.
3. Každý, kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno na břehu
ponechávat odpadky nebo je odhazovat do vody. Při příchodu k vodě provede nejprve
prohlídku místa a pokud chce lovit na místě, které je znečištěno, provede nejprve úklid
– jinak bude považován při případné kontrole za původce znečištění.

VI.
Chování při lovu
1. Při lovu na položenou nebo plavanou je nutno, aby lovící udržovali mezi sebou
vzdálenost nejméně 3 metry, a musí být přítomni u prutů tak, aby v případě potřeby
mohli s nimi manipulovat.
2. Osoby oprávněné k lovu jsou povinny kontrolním orgánům poskytnout podporu a
pomoc.

VII.
Rybářské náčiní, způsoby lovu a nástrahy
1. Je povoleno chytat na jeden prut s jedním návazcem a jedním jednoduchým háčkem.
2. K vylovení ryby na břeh je potřeba použít podběráku, aby nedošlo k poškození ryb
menší délky.
3. Rybolov z loděk a jiných plavidel včetně nafukovacích je zakázán.

4. Při výlovu ryb je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Ryby, které nedosahují
stanovené délky, je chytající povinen vrátit zpět a to pokud možno bez zbytečné
manipulace na břehu.
5. Uhynulé ryby, které je možné dosáhnout, je lovící povinen odstranit, aby nedošlo ke
znehodnocování vody nebo šíření nákazy.
6. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.

Doba lovu
Sportovní rybolov je na uvedených vodních nádržích povolen
od 1. dubna do 30. listopadu
oprávněným osobám, které vlastní platný rybářský lístek a povolenku vydanou Obecním
úřadem
Sportovní rybolov na uvedených vodních nádržích je povolen jen v těchto dnech:
středa a sobota
Denní doby lovu:
- duben, září, říjen, listopad
- květen, červen, červenec, srpen

od 5 do 20 hodin
od 5 do 22 hodin

Počet úlovků
V jednom dnu si osoba oprávněná k lovu může ponechat jen jeden kus ryby dosahující
stanovené délky.
Tato vyhláška nabývá účinnosti od 11. 4. 1997

……………………………
Jan Krotký
starosta obce

…………………………….
Václav Matoušek
zástupce starosty

