SOUKROMÝ RYBÁŘSKÝ REVÍR

„PROTRŽENÝ“
Lov ryb na rybníku „Protržený“ smí provozovat pouze osoby vlastnící platnou povolenku na tento revír,
vydanou firmou Podnik města Slavonice s.r.o.. Povolenky jsou na jméno a jsou nepřenosné. Zakoupením
povolenky jsou akceptována všechna ustanovení a místní podmínky pro sportovní rybolov na
soukromém rybníku.
PROVOZOVATEL:
Podnik města Slavonice s.r.o.
Polní 61
378 81 Slavonice
IČ: 25170872 DIČ: CZ 25170872
Provozní doba: po – pá: 6:00 – 14:30
Tel.: 607 828 366, 725 699 698

RYBÁŘSKÝ ŘÁD:
1. Oprávnění k rybolovu:
Lov ryb na rybníku „Protržený“ smí provozovat pouze osoby vlastnící platnou povolenku na tento rybník, vydanou firmou Podnik města Slavonice
s.r.o.. Povolenky jsou na jméno a jsou nepřenosné. Zakoupením povolenky jsou akceptována všechna ustanovení a místní podmínky pro
sportovní rybolov na soukromém rybníku.

2. Způsob lovu:

- počet úlovků ušlechtilých ryb je omezen na 1 ks denně
- povolenka opravňuje lovícího, ponechat si úlovek těchto druhů a velikostí
- Kapr
45 – 65 cm
- Lín
20 + cm
- Candát
50 + cm
- Štika
60 + cm
- Amur
50 – 75 cm
- ponecháním si úlovku rybolov pro daný den končí
- v průběhu lovu nesmí lovící ušlechtilé ryby zaměňovat
- při ulovení trofejní ryby je proveden záznam o úlovku do povolenky s poznámkou „RVV“
- ulovená podmírová a trofejní ryba musí být maximálně šetrným a rychlým způsobem
vrácena zpět do vody
- každý lovící je povinen ulovené ryby, které si ponechá, ihned zapsat do povolenky a na
požádání si ponechané ryby nechat přeměřit správcem rybníka a nebo oprávněnou osobou
určenou správcem rybníka.
- lovící je povinen na požádání správce ukázat vezírek, tašku, batoh….
- ostatní ustanovení se řídí dle platného rybářského řádu.

3. Chování při lovu:

- při lovu, musí být rybář přítomen u prutů
- každý rybář je povinen udržovat u rybníka pořádek, veškeré odpadky musí po skončení
rybolovu odnést
- platí zákaz jakéhokoli ničení vegetace, zákaz rozdělávání ohně, zákaz kuchání ryb

4. Důležité informace:

- návštěvník, doprovod, rybář v plném rozsahu odpovídá za své vlastní rybářské nářadí,
osobní věci, motorová a jiná vozidla a za své konání v okolí rybníka „Protržený“

- případné zcizení předmětů osobního vlastnictví rybáře a osob jeho doprovodu nepadá na
vrub pověřené osoby, provozovatele ani majitele rybníka
- pověřenou osobu určuje a písemně ustanovuje jen provozovatel
- změny v podmínkách sportovního rybolovu na revíru „Protržený“ si vyhrazuje provozovatel
- vstup do areálu rybníka na vlastní nebezpečí
- za porušení výše uvedených ustanovení nebo ustanovení platného rybářského řádu bude
na místě odebrána povolenka a zakázán rybolov na jeden rok. Při druhém přestupku bude
povolenka odebrána a další již nebude přestupci vydána, a to doživotně.
- zakoupením povolenky akceptujete všechna ustanovení a místní podmínky pro sportovní
rybolov na soukromém revíru „Protržený“
Podnik města Slavonice s.r.o. Vám přeje příjemné chvíle strávené u vody.
Provozovatel:
Podnik města Slavonice s.r.o.
Polní 61
378 81 Slavonice
IČ: 25170872 DIČ: CZ25170872

CENÍK platný od 1.1.2021

Hostovačka: DENNÍ:
TÝDENNÍ:
Povolenka: 20 ks 6 ks -

1 ks ušlechtilé ryby: 300,- vč. DPH
3 ks ušlechtilé ryby /max. 1 ks denně/: 700,- vč. DPH
2.000,- Kč vč. DPH / rok
400,- Kč vč. DPH / rok dětská

