Pravidla pro rybolov na obecním Chlumanském rybníku - 2017
- rybolov je povolen pouze obyvatelům s trvalým pobytem v obci Chlumany Obec Chlumany jako vlastník, provozovatel a správce obecního rybníku vydává pro zájmovou činnost
obyvatel následující pravidla a povinnosti platná pro rok 2017
„Rybářská sezóna“ začíná 1.4.2017 a končí 19.11.2017 .
Správce může na nezbytně nutnou dobu rybník uzavřít, případně povolit chytání systémem „CHYŤ a PUSŤ“ !
Výdej povolení k rybolovu :
- v úřední den na obecním úřadě
- výdej bude zahájen 1.4.2017
Rybolov „hostů“ do 15 let věku :
- děti do 15 let věku bez trvalého pobytu v obci Chlumany mohou chytat ryby pouze „na pozvání“ dospělého
místního občana, který má platnou Povolenku k lovu na Chlumanském rybníku
Doba lovení :
duben – červen : 6,00 – 19,00 hodin
červenec – srpen : 6,00 – 22,00 hodin
září – listopad : 6,00 – 19,00 hodin
Je povoleno chytat pouze na jeden prut s jedním návazcem!!!
Lovní míra :
kapr : nad 40 cm
Za 1 sezonu je povoleno ponechat si nejvíce 5 kusů kapra!
Amur : CHYŤ a PUSŤ
Štika : od 50 cm
Členové zastupitelstva a zaměstnanci obce jsou oprávněni provádět kontrolu dodržování těchto pravidel pro
zájmovou činnost v rybolovu. V případě závažného porušení pravidel (např. ponechání si více kaprů nebo
nedodržení míry …) odebrat Povolenku k lovu na Chlumanském rybníku a zakázat další rybolov.
O nedostatku provedou záznam v Přehledu o úlovcích a předají na OÚ. Při zjištění drobného nedostatku (např.
opomenutí zápisu datumu docházky k vodě) postačí napomenutí a poučení.
Úlovkový lístek musí být odevzdán do 30.11.2017 na OÚ. V případě neodevzdání nebude zájemci na další rok
povolen rybolov.
Pravidla pro rybolov :
- každý lovící :
 je povinen seznámit se s pravidly pro rybolov a udržovat pořádek na místě rybolovu a okolo sebe
 je povinen před zahájením lovu zaznamenat (nesmazatelně) do úlovkového listu datum docházky k vodě a
ponechání si ulovené ryby (okamžitě po ulovení). V úlovkovém listu se zaznamenává druh ryby a její délka
- děti do 10 let mohou chytat pouze pod dohledem zákonného zástupce
- v 1 kalendářní dni si může lovící ponechat pouze 1 ks kapra. Po ponechání si ulovené ryby může dále pokračovat v
lovu, ale všechny další ryby musí pustit šetrně zpět do rybníka.
- je zakázána výměna ponechané ryby
- každý lovící musí mít u sebe při rybolovu povolení k lovu včetně záznamu o docházce k vodě a přehledu
o úlovcích, podběrák, vidličky na pruty, vyprošťovač háčků, metr, psací tužku
- je povoleno mít 1 prut s jedním návazcem. Celoročně je povoleno chytání rybiček do čeřenu
- s ulovenou rybou lovící zachází slušně a tak, aby ji co nejméně poškodil. Při zjištění nešetrného zacházení s rybou,
budou dotyčné osobě odebrány vydané doklady k rybolovu a zakázán rybolov.

