Rybářský řád
vydaný sdružením Korolupští rybáři, se sídlem Korolupy 69, 671 07 Uherčice, okr.
Znojmo, IČ: 22878041 na obecní rybník p.č. 1815 v k.ú Korolupy pro rok 2012
1. Lov na obecním rybníku v Korolupech je povolen denně od 1.3.2012 do 31.12.2012
2. V tyto dny je možno lovit v měsících:
březen až prosinec od 5.00 hodin do 22.00 hodin
3. Přivlastněné úlovky se zapisují ihned po vytažení z vody, nelze úlovek napsat na jiného
rybáře. Později zapsaná ryba bude posuzovaná jako přestupek proti místnímu rybářskému řádu.
4. Každý lovící je oprávněn ponechat si na jednu povolenku pouze 15 ryb. Povolenka se
prodává pro dospělé za cenu 1 000,- Kč. pro děti do 18 let za cenu 500,-Kč.
Povolenky sdružení a ceny stanovené v prvním odstavci jsou určeny pro občany Korolup
s trvalým bydlištěm v Korolupech a pro „chalupáře“- vlastníky nemovitostí v katastru obce
Korolupy a jejich osoby blízké dle § 116 občanského zákoníku a pro členy sdružení.
Povolenky pro hosty na 1 den 300,-Kč s možností ponechání si l ks ryby – platí pro děti i pro
dospělé.
Povolenky pro hosty na 5 dní za 500,-Kč s možností si ponechat pouze 1 rybu chycenou
v období, na které je povolenka zakoupena – platí pro děti i pro dospělé.
Lov ryb je povolen na dva pruty, na každém prutu maximálně dva návazce. Lov je povolen
pouze oprávněné osobě vlastnící povolenku, povolenka je nepřenosná.
Děti do 18-ti let mají povole lov pouze na jeden prut, maximálně dva návazce.
5. Každý lovící musí být u vody vybaven, povolenkou, vyprošťovačem háčků, metrem, podběrákem
a vezírkem.
6. Držitel povolenky může v průběhu jednoho dne ulovit maximálně počet povolených ryb
povolenkou.
Zákaz přivlastňování si kaprovitých ryb nedosahujících 45cm a přesahujících 60cm, plevelné ryby
se nezapisují ( např. bělice ,karas)
7. Lovící je odpovědný za čistotu prostoru v jeho okolí. V případě nepořádku při příchodu
k vodě je povinen provést úklid okolí a pak následně zahájit rybolov.
8. Platí zákaz rozdělávání ohňů mimo vyznačené ohniště.
9. Každý lovící je povinen předložit povolenku při kontrole oprávněným osobám. Za
oprávněnou osobu se považují členové výboru sdružení Korolupští rybáři, se sídlem Korolupy 69,
671 07 Uherčice, okr. Znojmo, IČ: 22878041, kteří se prokáží průkazem vydaným sdružením
Korolupští rybáři.
10. Lovící je povinen seznámit se s rybářským řádem a tento dodržovat. V případě zjištění
porušení rybářského řádu mohou oprávněné osoby ( viz bod 9 a 12 ) odebrat povolenku a

zároveň se jakákoliv osoba, která poruší ustanovení této závazné vyhlášky dopouští přestupku na
úseku rybářství ve smyslu příslušných ustanovení zákona 200/2000 Sb. v platném znění.
11. Vydanou povolenku je nutno vrátit sdružení Korolupští rybáři do 31.12.2012. V případě, že
nebude povolenka v termínu vrácena, nebude této osobě v příštím roce povolenka vydána.
12. Dohledem a hospodařením na rybníku jsou pověřeni p. Luboš Bena, p. Jiří Štykar, p. Jiří
Nevrkla, p. Vladislav Strnad, p. Milan Doležal st. a p. Andrea Křenková.
13. Tento rybářský řád a zásady lovu ryb na obecním rybníku v Korolupech je platný pro rok
2012 a byl schválen valnou hromadou sdružení Korolupští rybáři dne 7.1.2012.

V Korolupech 7.1.2012
za sdružení Korolupští rybáři,
Korolupy 69 671 07 Uherčice
okr. Znojmo, IČ: 22878041

Místopředseda sdružení
Jiří Štykar
tel. 724 176 530

Prodej povolenek:
Obecní úřad Korolupy – p. Křenková Andrea tel. 724 859 713

Předseda sdružení
Luboš Bena
tel. 602 427 964

