OBEC JENŠTEJN
9. května 60, 250 73 Jenštejn – Středočeský kraj

Zastupitelstvo obce Jenštejn povoluje rybolov na obecním rybníce v katastrálním území obce
Jenštejn, parc. čísla: 45/4, 46/1 a 46/2 těmto osobám:
1. Osobám s trvalým pobytem v obci Jenštejn, které budou písemně souhlasit s níže
uvedenými podmínkami. Tyto osoby (dále jen Místní rybář) následně obdrží povolenku
k rybolovu od Obce Jenštejn.
2. Hostům (dále jen Host), které si pozve Místní rybář a nahlásí jej formou SMS zprávy na
telefoní číslo starosty obce. SMS musí obsahovat: jméno Místního rybáře, jméno Hosta a
datum rybolovu.
3. Počet hostů jednoho Místního rybáře je omezen na 3 denně, a mimo výše zmíněných
podmínek určuje tato pravidla rybolovu:
1)
Host si nemůže ponechat ušlechtilou rybu.
2)
Lov ryb je povolen celoročně 24 hodin s výjimkou dravých ryb (štika, candát, sumec),
které se mohou lovit od 1. června do 31. prosince.
3)
Jedna osoba (Místní rybář či Host) může lovit nanejvýš na tři pruty (udice).
4)
Lov čeřenem je povolen.
5)
Rybáři jsou povinni s rybami zacházet šetrně. Ryby, které nemají předepsanou míru, musí
být s náležitou opatrností ihned puštěny zpět. Platí to v případě podmíry i nadmíry
(trofejní ryba).
6)
Rybář je povinen udržovat pořádek u vody. Je zakázáno ponechávat odpad na břehu
nebo je vhazovat do vody.
8)
Každý rybář je povinen mít u sebe podběrák a pean. V případě, že si rybář chystá rybu
odnést, musí mít navíc ještě míru potřebnou ke zjištění délky ulovených ryb a vezír (sak).
9)
Je zakázáno uchovávání ryb ve vezíru (saku, aj.), které si rybář nemá v plánu odnést.
10) Je zakázáno ryby ve vezíru měnit!
11) V případě ponechání ušlechtilé ryby je lovící povinen do 2 hodin od opuštění vody,
oznámit pomocí sms, nebo emailu, druh a délku ryby, jméno a příjmení rybáře na tel.
číslo starosty obce.
12) Je povoleno si odnést pouze jednu ušlechtilou rybu za kalendářní měsíc (rybář si nemůže
odnést za měsíc dvě ryby, i když si měsíc před tím žádnou nevzal).
13) Předepsané míry ryb jsou tyto: kapr obecný 45cm – 60cm, lín obecný 30cm – 45cm, amur bílý 50–
90cm, tolstolobik bílý 50–90cm, štika obecná 50–70cm, candát obecný 45–70cm, sumec velký
60cm,úhoř říční 50cm,ostatní druhy ryb míru nemají (rybář si může odnést neomezený počet)

14)

15)

16)

Kontrolu dodržování výše uvedených pravidel je oprávněna provádět Obecní policie
Radonice, starosta obce Jenštejn nebo zaměstnanci obce Jenštejn. Rybář se musí
legitimovat. O provedené kontrole je učiněn zápis, který je evidován OÚ Jenštejn.
Nedodržení stanovených pravidel rybolovu může být důvodem k okamžitému vykázání
od lovného místa nebo k zákazu rybolovu do konce rybářské sezóny nebo trvalému
zákazu rybolovu.
Zákaz rybolovu na základě porušení pravidel rybolovu vyslovuje písemně starosta obce
Jenštejn.“ Stanoveno usnesením č. 12-1/17/2014-2018 ze dne 19. 4. 2016.

