Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Mnichovo Hradiště
Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 18572022

Monitoring kapra obecného a odlov sumce velkého
Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství , Odbor státní správy lesů, myslivosti a
rybářství, spisová značka 13RM20029/2011-16232 - Č.j.: 41470/2017-MZE-16232 byla
udělena vyjímka z denního lovu ryb na mimopstruhovém revíru Veselá č.r. 411 112.
Vyjímka se vztahuje na dny:
4. - 8. červenec
27. - 29. červenec
24. - 26. srpen
27. - 30. září

Způsob lovu:

loví se dle RŘ a Bližších podmínek pro RMV Veselá 2018

v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. musí být lovné místo označeno bílým
neoslňujícím světlem

po 00:00 hod. zapsat do povolenky k lovu nový záznam

použití člunu bez spalovacího motoru je povoleno pouze pro odlov sumce
velkého (zavezení, případné zdolání, vytažení)

pro monitoring kapra obecného je povoleno používat zavážecí lodičky. Na lodičce
může být připevněn i echolot.
Místo pro lov:

vyjma hájeného úseku, který tvoří pomyslná spojnice bývalé cedule na „hrázi“ a
stávající cedule „pod houpačkou“ směrem k obytné zóně

zákaz nahazování, zakrmování a veškeré manipulace v blízkosti prostoru pro
vodní lyžování! Prostor je označen bójkami na vodní hladině.
Vjezd osobními automobily:

vjezd je povolen členům MO Mnichovo Hradiště a držiteli hostovské povolenky
na RMV Veselá č. revíru 411 112.

parkovat je povoleno pouze na vyznačených parkovištích!
Všeobecné informace:

rybářský přístřešek je povolen po dobu lovu a rozumí se jím pouze bivak nebo
deštník s bočnicemi

zákaz zakládání otevřených ohňů vytváření nových ohnišť, uzavřené ohniště
(přenosný grill) je povoleno

lovící loví pouze na své vlastní nebezpečí. Zodpovídá za své jednání a vybavení.

odvézt z místa lovu veškeré odpadky

dodržovat čistotu a pořádek. Využívat suché záchody.

šetrně zacházet s úlovky a dodržovat RŘ a MRŘ

případnou fotodokumentaci zaslat na email: rybarimh-admin@seznam.cz

dne 12. června 2018
www.rybarimh.cz, info@rybarimh.cz
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