Obec Stěbořice

Rybářský řád - vodní nádrž Nový Dvůr
Doba lovu: celoročně
Prodej povolenek probíhá na OÚ Stěbořice, Stěbořice 28 (www.steborice.cz), tel.: 553 661 017. Jednodenní
povolenky je možno zakoupit u porybných.
1. Denní doba lovu: leden, únor, listopad, prosinec

od 7 do 18 hodin

březen, duben, září, říjen

od 6 do 22 hodin

květen, červen, červenec, srpen

od 5 do 22 hodin

Mimo stanovené doby lovu je rybolov ZAKÁZÁN !
2. Lovná míra: Kapr 45 - 65 cm, Amur od 60 cm, Tolstolobik od 60 cm, Štika od 60 cm, Candát od 60 cm, Lín od 30
cm, Úhoř od 60 cm. Ryby mimo uvedené míry se vrací zpět do revíru!
3. Lov je povolen na dva pruty, u každého max. dva návazce s jednoduchými háčky.
4. Lovící se nesmí vzdalovat od nahozených prutů.
5. Počet ryb, které si může lovící na povolenku ponechat:
jednodenní 1 kus, desetidenní 4 kusy, půlroční 8 kusů (včetně dravců), roční 20 kusů (včetně dravců), zvýhodněná 10
kusů (včetně dravců). Na jednodenní a desetidenní povolenky nelze lovit dravce.
V jeden den si lovící může přisvojit max. 2 kusy ryb, pak rybolov končí. U jednodenní povolenky končí lov po
přisvojení 1 kusu ryby.
Půlroční povolenka platí od 1. ledna do 30. června nebo od 1. července do 31. prosince
6. Lov dravců od 16. června. Pouze vláčením umělé nástrahy.
7. Při ponechání si ryby je lovící povinen tuto rybu ihned zapsat do platné povolenky. Zápis se provádí nesmazatelně!
8. Lovící musí mít u sebe povolenku, vyprošťovač háčků, metr, podběrák. Doporučená je podložka pod ryby.
9. Manipulace s rybou musí být prováděna šetrným způsobem.
10. Na přehradě platí zákaz ničení okolní zeleně, rozdělávání ohně a stanování!
11. Povolenka opravňuje držitele k vjezdu osobním automobilem a k parkování pouze pod hráz vodní nádrže.
12. Lovící je povinen na místě lovu a v okolí nádrže udržovat pořádek a nerušit svým chováním ostatní.
13. Lovící je povinen předložit platnou povolenku k lovu a k vjezdu osobám k tomuto účelu určených.
14. Při jakémkoli porušení rybářského řádu bude povolenka odebrána bez náhrady.
15. Na přehradě platí zákaz rybolovu „na dírky“.
16. Lov je zakázán v korytě přítoku do nádrže a v úseku označeném informačními tabulemi.
17. Po ukončení platnosti povolenky je lovící povinen roční a půlroční povolenku odevzdat do jednoho měsíce na OÚ.
Jednodenní a desetidenní vhodit po ukončení platnosti do schránky na rybářské chatě. V případě neodevzdání
povolenky bude lovícímu v dalším období vydána povolenka s navýšením o 500 Kč.
18. Při opakovaném porušování rybářského řádu veřejností (pytlačení, nepřiznání ulovených ryb apod.) může být
revír v dalším období uzavřen. Doporučujeme oznámit porybným nebo na OÚ Stěbořice jakékoli zjištění porušování
rybářského řádu.
19. Rybaření na přehradě Nový Dvůr se řídí platným Rybářským řádem ČR mimo výjimek zde jmenovaných.

