
PROVOZNÍ ŘÁD

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Statutárním městem Olomouc tj. 12. října 2020.

Cílem tohoto Provozního řádu je zajištění pořádku, ochrany bezpečnosti a zdraví a 

zabezpečení optimálních podmínek pro všechny uživatele na rybářském revíru č. 

471 226 Blatecký mlýn 1A.

1.  Vjezd k rybářskému revíru je povolen pouze 

určenými přístupovými cestami (vyznačeny na 

mapce) a tyto slouží pouze k příjezdu, nikoliv 

parkování osobních vozidel. Možno je využít jen ke 

složení – naložení nákladu, které musí být provedeno 

v co nejkratším čase a nesmí omezovat ostatní.

2.  Pro rybáře platí rybářský řád, BPVRP, včetně 

dodatků. Lov ryb je možný pouze s platnou 

mimopstruhovou povolenkou územní, celosvazovou 

nebo celorepublikovou v rámci ČRS nebo platnou 

hostovací povolenkou MRS.

3.  Parkování vozidel je povoleno členům ČRS a MRS 

co nejblíže panelové příjezdové cestě ve směru

k jezeru a polní cestě – vyznačeno na mapě. Jakékoliv 

stání na poli a polních kulturách je zakázáno. 

Parkování vozidel členů Veslařského klubu Olomouc 

(VK OL) je možno v jejich oploceném areálu a jeho 

těsné blízkosti. 

4.  Vjezd a parkování karavanů a obytných 

přívěsů je přísně zakázáno. Při porušení tohoto 

zákazu bude přivolána PČR.

5.  Na revíru jsou cedulemi vyznačena dvě lovná 

místa pro handicapované rybáře. Mají povolení 

parkovat dle možností blízko vody. Vozidlo musí být 

označeno platným označením – invalida.

6.  Přísný zákaz parkování a zajíždění vozidel k vodní 

ploše jezera, včetně travnaté plochy.

7.  Je zakázána plavba lodí. 

8.  V době konání předem ohlášených rybářských 

závodů může dojít k uzavření revíru pro veřejnost.

9.  Revír slouží i jako veřejné přírodní koupaliště. 

10.  Koupání pouze na vlastní nebezpečí.

11.  Návštěvníci mají zakázáno:

  - Parkovat mimo vyhrazené prostory.

  - Ničit zeleň.

  - Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost

   (např. prodej občerstvení).-

  - Pohyb jiných plavidel např. windsurfing,

  jachty a dalších je na celé ploše zakázán. -

 Vyjma nafukovacích lehátek.  -

12. Každý návštěvník severního jezera Blatecký mlýn 

je povinen po sobě uklidit a odpadky odvést.

13.  Respektovat pravidla dobrého chování k ostatním, 

ke svému okolí a dodržovat Provozní řád.

NEOHROŽOVAT SVOU BEZPEČNOST ANI 

OSTATNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ.

14. Tento provozní řád může být pozměněn nebo 

upraven jen po dohodě zúčastněných stran a souhlasu 

se Statutárním městem Olomouc. Kontrolou dodržování 

provozního řádu je pověřen ČRS MO Olomouc.

na rybářském revíru 471 226 Blatecký mlýn 1A jezero sever,

číslo parcely 1176, k. ú. Grygov.

Příjezdové cesty pro vozidla k vodní ploše Blatecký mlýn - vyznačeno červeně.

Od silnice mezi obcí Kožušany -Tážaly ve směru na obec Grygov. 

Parkování motorových vozidel Blatecký mlýn – jezero.
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