Pokyny k rybolovu na Hamerském jezeře
Povolenky k rybolovu je možno zakoupit na Obecním úřadu v pracovní době nebo u pana Václava Lanka
(tel.: 602 846 595) v Hamru na Jezeře, Děvínská čp. 33 (viz. mapka zdola)
Ceny povolenek :

jednodenní
týdenní
měsíční
celosezónní

200,- Kč
600,- Kč
1.000,- Kč
5.000,- Kč

víkendová: Pá-Ne

400,-Kč

vydaná povolenka k rybolovu je nepřenosná na jinou osobu

Pokyny k rybolovu na udici na Hamerském jezeře
- lovení ryb je povoleno na dva pruty, na jednom prutu mohou být max. dva návazce
- denní úlovek ryb, které si můžete ponechat může být pouze max. 1ks kapr obecný, 1ks kapr; americký (bafalo), 2ks lín obecný,
1ks štika obecná, 1ks candát; 1ks sumec velký; ostatní ryby do celkové váhy 7kg
- minimální a maximální délka úlovků : kapr obecný a kapr americký – (míra od 40cm – do 69cm); štika obecná - 70cm; candát - 50cm;
lín obecný - 25cm; sumec - 90cm ostatní ryby dle platného rybářského řádu
- každý úlovek ušlechtilé ponechávané ryby je rybář povinen ihned zapsat do přehledu úlovků k vydané platné zakoupené povolence
- doba lovu : - sezóna od 1.4. – 31.11. (datum zahájení sezóny může být upřesněn po termínu zarybnění)
- každý den od 05,00 do 22,00 hodin;
V době lovení ryb musí mít u sebe každý rybář mimo platné povolenky základní výbavu : metr, peán, podběrák, vezírek, tužku.
Prostor pro rybolov – (viz. vyznačená místa na mapce)
- rybolov je povolen pouze ze severního břehu a to od tenisových kurtů k hrázi a od přelivu na východní straně hráze k malé pláži pod Hutníkem
- z hráze jezera, přelivu a 50metrů od hrany přelivu východně je lov ryb ZAKÁZÁN
- každý rybář dbá na dodržování zákazu koupání v prostoru vyhrazeném pouze k rybolovu
- správce areálu Motorlet je povinen zajistit volný přístup kontrolnímu orgánu obce

Je ZAKÁZÁNO :
- lovit štiku a ostatní dravé ryby do data 30.6.
- ponechávat si uloveného kapra nad 70cm včetně (viz. minimální a maximální délky úlovků)
- lovit ryby z loděk a mimo vyhrazené prostory
- rozdělávání ohňů a táboření v prostoru jezera mimo vyhrazená místa
- zavážení návnady a nástrahy
- umisťovat bójky
- přechovávat ryby ulovené z předešlého dne ve vezírku
Každý je povinen udržovat čistotu a pořádek na místě, které si vybral k lovu – odpadky si odnášet z místa.
Při zjištění nepořádku kontrolním orgánem obce bude postupováno v souladu s vydanou platnou vyhláškou obce; v souladu zákonem č. 200/1990
Sb. o přestupcích a dále platným zákonem č. 185/2000 Sb. o odpadech s patřičným postihem a následnou sankcí.
Vydaná povolenka společně s vyplněným přehledem úlovků se musí skončení doby její platnosti vrátit na Obecní úřad Hamr na Jezeře
nebo do připravené schránky u Obecním úřadu v Hamru na Jezeře, popř. pověřenému zaměstnanci obce Hamr na Jezeře, který povolenku vystavil.
V případě nenavrácení povolenky, po skončení doby její platnosti, Vám již nemusí být vystavena další na příští sezonu.
(Ztrátu povolenky je nutno nahlásit Obecnímu úřadu Hamr na Jezeře nebo na tel.: 602 846 595).

Porušení pokynů k rybolovu a lov ryb mimo vymezený prostor je považováno za trestný čin
PYTLÁCTVÍ dle Trestního zákona č. 140/1961 Sb. a v případě zjištění tohoto porušení bude věc oznámena na
Policii ČR a další povolenka Vám nebude již nikdy vydána.
Obec Hamr na Jezeře
Milan Dvořák – starosta obce

