Českýrybářský svaz,z.s.místní organizace Smiřice
Místnírybéřslr:l řád pro revír - písníkObora
Císlo 08 45I 102

l.sportovní rybolov na revíru smějí provádět pouze lovící,kteří vlastní
samostatnou povolenku na tento revír vydanou m.o. ČRs smirice.
2 Na revíru neplatí povolenky SHR VČÚS Hradec Králové, povolenky
celosvazové, ani republikové.
3. Sporlovní rybolov je povolen v úseku od spojovací dřevěné
lávky směrem k silnici Smiřice-Čibuz. Lov ryb je celoročně
zakázán z dřevěné lávky, dále na vodní ploše za lávkou a z ostrůvku.
4, Sportovní rybolov je povolen od 1.1 . ďo 31.I2.
Doba lovu: od 1.1, do 30.6. - dle rybářského radu ČRS
od 1.7. do 31.8. - dopoledne:zahájení- dle rybářského
radu ČRS
ukončení- 10.00 hodin
odpoledne:zahájeni- od 19.00 hod.
ukončení- dle rybářského
řádu. ČRS
od 1.9. do 31.12. -dle rybářského řádu ČnS
Pr'ed započetímdenního lovu je lovícípovinen zapsat
nesmazatelným
způsobem do záznamu o úlovcíchdatum zahájení lovu.
5, Míra kapra stanovena na 45 cm. Lovícísi smí ponechat
v kalendářním roce pouze 30 ks ulovených kaprů.
6. Lov zlodě zakázán. Zákaz brodění při lovu .Zakázáno
zaváženijakož zap|avávání s nástrahou a návnadou.
7 . Lov dravců
- (candát,štika)
Lov výše uvedených ryb je povolen výhradně na umělou
nástrahu..Rybář
smí ponechat v lovícíden 1 ks candátanebo 1
ks štiky - ostatní druhy ryb dle rybářského řádu.Lov na živou i
ntrtvou rybičku je zakázán.
Míra štiky stanovena na 60 cm.
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každý lovícímusí před lovem provést úklid svého lovícíhomísta

fie-li nutqý ) a rovněž tak učinit před odchodem
při ukončenílovu.
9. Za jakékoli porušení podmínek lovu bud,e zadržena (bez
kárného Ťizeni) povolenka do konce běžnéhokalendářního roku a
rovněž nebude vydána povolenka v roce příštím.
10. pokud není tímto místnímrybářským řádem stanoveno

v ostatních ustanoveních znění zák.č.99l2004 Sb.
,prov.vyhl.č.197l04 Sb..a bližšíchpodmínek k lovu
Hradec Králové.

Terrto místní rybářský řád byl schválen výborem m.o.
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ap|atí do odvolání.
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