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Bližší podmínky provozu plavidla v určeném

úseku na revíru 471 030 - Chomoutov 1A.
Plavidlo musí být bezmotorového charakteru a jeho pohyb musí zajišťovat
lidská síla-vesla. Je nepřípustné použití elektromotoru nebo jakéhokoli
spalovacího motoru.
Časový termín použití plavidla je od 16. července do 15. září 2018 a od 16.
července do 15. září 2019!
Nemotorové plavidlo (dále jen plavidlo) slouží pouze k neprodlenému
zavezení nástrah (bójí) na sumce velkého a jeho případné zdolání, pokud to
nebude možné ze břehu. Jakýkoliv jiný účel je nepřípustný. Myslí se tím
zavážení návnad a nástrah např. na kaprovité ryby, nebo jiné dravce než je
sumec.
Plavidlo musí být viditelně označeno takto:
PLAVIDLO MO ČRS OLOMOUC. JMÉNO A PŘÍJMENÍ (konkrétní
osoby), TEL. ČÍSLO.
Za snížené viditelnosti (tj. v době mezi astronomickým západem a
východem slunce) bude zřetelně osvětleno elektrickým světlem.
V čase od 08:00 hod. do 20:00 hod. budou plovoucí splávky, boje a jiné
hladinové nosiče ryb na lov sumců ve vzdálenosti do 50 m od břehu,
v určeném vymezeném úseku, dle přiložené mapky.
Lovící je povinen se pohybovat jen v určeném úseku jezera.

Je nutné, aby ti, kteří mají zájem používat loď, se v úřední hodiny nebo po
telefonické dohodě dostavili na sekretariát MO Chválkovická 56 kde
budou poučeni o provozu plavidla, dostanou mapu vyznačeného teritoria a
označení plavidla, dle udělené vyjímky. Vzít sebou platnou povolenku na
Ch1A.
Poučení o provozu plavidla z předešlého roku pozbývá PLATNOSTI!
Na výzvu kontrolního orgánu-RS, stráže přírody nebo policie je lovící
povinen v neprodleně krátké době přijet ke břehu a prokázat se všemi
platnými doklady.
Jakékoliv vyjížďky mimo vyhraničený úsek, určený časový termín,
vstupování na ostrov bude velice přísně postihováno.
Poučení o provozu plavidla za r. 2018 je platné i pro rok 2019 (od 16. 7. do
15. 9.)
MO neručí za škody, následky, případně jiné mimořádné události
způsobené při provozu plavidla. Lovící, který bude používat plavidlo je za
jeho provoz plně zodpovědný a veškeré důsledky a následky spojené s jeho
provozem si nese sám za svoji osobu.
Provozování plavidla končí 15. 09. 2018 a 15. 09. 2019.
Doporučujeme za snížené viditelnosti nebo nepřízně počasí jištění druhou
osobou ze břehu např. svítilnou, vysílačkou nebo mobilním telefonem.
Šefčík Michal
předseda
tel: 602 135 325
V Olomouci 20. 7. 2018

