PROVOZNÍ ŘÁD RYBNÍKU V LUKÁCH
1. Provozovat rekreační rybolov může každý člen spolku, který má přehled o úlovcích. Roční členské příspěvky je
člen povinen zaplatit do 28.2. příslušného kalendářního roku.
2. Člen spolku může lovit od 1.5. do 31.12. Do 30.4. platí všeobecný zákaz lovu ryb. Zákaz platí i při zamrznutí
rybníka (lov na dírkách). Štika je hájená do 31.7.
3. Člen spolku může lovit na dva pruty, max. 2 návazce. Štika se smí lovit na živou nebo mrtvou rybičku, též
vláčením. Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena.
4. Mládež do 15 let smí lovit na 1 prut s jedním návazcem v doprovodu osoby/člena spolku starší/ho 18ti let.
5. Člen spolku je povinen mít při lovu vyprošťovač háčku, podběrák, míru a vezírek. Je doporučeno, aby součástí
výbavy lovícího byla podložka pod vylovené ryby a přípravek pro ošetření poranění ryb, případně na ošetření
kůže ryb napadené bakteriemi či plísní.
6. Při vylovování je člen povinen s rybou zacházet šetrně. Rybu, kterou vrací vodě, uvolní z háčku pokud možno ve
vodě, jinak použije podběrák. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odříznout. Za hrubé porušení
bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu a její nešetrné vracení do vody.
7. Při lovu ryb je doporučeno používat háčků bez protihrotů.
8. Ulovená ryba se uchovává ve vezírku. Je-li ve vezírku, považuje se za ponechanou a musí být zapsána v přehledu
o úlovcích.
9. Každý rybář musí být u svých prutů, pokud loví. Chce-li se vzdálit, musí pruty vytáhnout z vody.
10. Lovná míra kapra je 40 cm a horní míra 65 cm. Lovná míra štiky je 60 cm, amura 75 cm.
11. Každý člen spolku si může ponechat na vydanou povolenku 20 ks ušlechtilé ryby (kapr,štika,amur). V těchto
20 ks si smí ponechat 1 štiku a 1 amura. Candát a lín je hájen celoročně. Plevelná ryba a nepůvodní druhy ryb
nemají stanovenu nejmenší lovnou míru a jsou hájeny pouze v období od 1.1. do 30.4. Osoba provádějící lov si
může přisvojit v jednom dnu maximálně 2 ks ušlechtilých ryb; ulovená plevelná a nepůvodní ryba se do vody
nevrací.
12. Denní doba lovu pro všechny členy je stanovena takto:
květen, červen, červenec, srpen
5:00 – 23:00 hod.
září, říjen
6:00 – 20:00 hod.
listopad, prosinec
7:00 – 17:00 hod.
13. Rekreační rybolov je možné provozovat pouze od vtoku k výpusti po pravé straně.
14. Ulovením 20 ks ušlechtilé ryby nejpozději však 31.12. končí platnost povolenky. Přehled o úlovcích je každý
člen povinen vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky tomu, kým mu byl vydán a to třeba i prázdný (bez
ponechané ryby). Přehled o úlovcích se vrací řádně vyplněný - u každé ryby míra, váha a datum; v celkovém
sumáři pak počet a váha jednotlivých druhů ryb. V případě prodlení s vrácením přehledu o úlovcích, bude nová
povolenka (přehled o úlovcích) na novou sezónu vydána s odloženou platností od počátku lovné sezóny rovnající
se dnům prodlení.
15. Každý člen spolku má právo kontrolovat jiného lovícího a ten musí naopak kontrolu umožnit. Nedodržování
provozního řádu musí být nahlášeno členům výboru spolku. Výbor bude přestupky řešit.
16. Každý člen spolku je povinen udržovat na lovném místě i okolí celého rybníka pořádek a čistotu. Platí zákaz
vjezdu motorovým vozidlem na těleso hráze.
17. Každý člen je povinen odpracovat 12 hodin brigád. Mládež 2 brigádní dny. Možnost zaplacení 1 hodina = 150 Kč.
Nesplnění brigád automaticky znamená zákaz vydání povolenky. Důchodci od 65 let jsou od brigád osvobozeni.
18. Členství ve spolku
300 Kč
Zarybnění nový člen
1 800 Kč
Povolenka
700 Kč
Mládež (do 18ti let) členství / povolenka
150 Kč / 350 Kč
19. Každý člen spolku je povinen se řídit provozním řádem, za jeho případné porušení ponese odpovídající následky.
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