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Bližší podmínky lovu non-stop
pro rok 2019, na revíru 471 030.
Z rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky, odbor státní správy lesů,
myslivosti a rybářství pod číslem jednacím: 18358/2018 – MZE – 13232, spisová
značka: 13RM20029/2011 – 13232 se uděluje vyjímka z denní doby lovu:

na revír 471 030 - Chomoutov 1A
v době od 16. června 00:00 hodin do 30. září 24:00 hodin
1. Lovu se může zúčastnit každý člen MO ČRS Olomouc, s platnou
povolenkou pro tento revír.
2. Ministerstvo po podrobném přezkumu požadavku na povolení vyjímky a to i
v měsíci září posoudilo s ohledem na dobu hájení úhoře říčního (od 1. 9. do 30.
11.) upravit rybolovné metody a to tak, aby bylo sníženo potencionální riziko
úlovku úhoře říčního v době jeho hájení. Z těchto důvodů je v měsíci září
stanoven zvláštní způsob lovu v nočních hodinách takto:

V období od 1. 9. do 30. 9. 2018 v době lovu v rámci této povolené
vyjímky a to v době od 00:00 do 04:00 je povolen lov pouze na
nástrahu rostlinného původu nebo nástražní rybku o délce
minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity jejich části. Za
nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies, nebo
pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními
komponenty živočišného původu.
3. V nočních hodinách je lovící povinen:
a) Být řádně osvětlen pouze elektrickým neoslňujícím světlem na místě,
kde loví v době od 00:00 do 04:00 hodin
b) Dbát pokynů členů RS, Stráže přírody, Policie.
c) Udržovat v maximální možné míře pořádek!!!!
d) Dodržovat veškeré platné zákony, vyhlášky, nařízení, řády spojené s pobytem
v přírodní památce a lovem ryb, dodržovat klidové zóny vyznačené cedulemi.

Z rybářských přístřešků povolen pouze rybářský deštník bez bočnic.
Provoz plavidel je povolen od 16. července do 15. září 2019.
Ti, co chtějí provozovat plavidlo, je nutné se seznámit s přílohou „Bližší
podmínky provozu plavidla.“

Způsoby lovu-vše dle zákona 99/2004, jeho prováděcí vyhlášky, BPVRP pro
Severní Moravu a Slezsko r. 2017 a BPVRP pro revír 471 030 – Chomoutov 1A
pro rok 2019.
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