SOUPIS REVÍRŮ MÍSTNÍHO VÝZNAMU (DÁLE JEN RMV)
U Kostela
Oprám
Nová voda Chudeřín
Šedák II.
Bylany I.
Bylany II.

441 110
441 114
441 115
441 116
441 005 podrevír 5
441 005 podrevír 6

Na výše jmenovaných revírech je přísně zakázáno jakýmkoliv
způsobem zavážet nástrahy a návnady!
Revír bude označen těmito cedulemi:

DODATEK K SOUPISU REVÍRŮ PRO RMV MO MOST
– MÍSTNÍ PODMÍNKY
Na RMV MO Most platí veškerá ustanovení zákona č.99/2004Sb. a vyhlášky
č.197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou určených bližších
podmínek výkonu rybářského práva dle § 13, odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.
§ 11 odst. 2 vyhlášky č.197/2004 Sb
1.

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském
RMV MO Most jsou:
Kapr obecný
– 50 cm
lín obecný
- 30 cm
candát obecný
- 50 cm
štika obecná
- 60 cm
Horní míra kapra obecného je 70cm a lína obecného je 50cm, ryba
ulovená nad horní míru (včetně) musí být bez prodlení vrácena zpět do
revíru
Nejmenší lovné míry ostatních (výše neuvedených druhů ryb) se řídí §11
odst. 2 vyhlášky č.197/2004 Sb., resp. Rybářským řádem.

§ 16 odst. 2 vyhlášky č.197/2004 Sb.

2. V mimopstruhovém rybářském RMV Most si může osoba provádějící lov
přisvojit v jednom dnu, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí
být v jednom dni nejvýše jeden kus kapra nebo štiky nebo candáta a
dále jen tři kusy lína. Tyto druhy ryb si v případě přisvojení lovící zapisuje
bezprostředně po jejich ulovení (1 ks na 1 řádek). Ostatní druhy ryb
zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody. Byla-li
si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku
přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
Za jeden kalendářní rok si smí osoba provádějící lov ponechat
maximálně 30 kusů kapra, štiky, candáta nebo jejich kombinací a dále
30 kusů lína.
Odst. 1,3,4 platí v plném znění dle § 16 odst. 2 vyhlášky č.197/2004 Sb.

Při ulovení sumečka amerického nesmí být tato ryba vrácena zpět do vody. Při
ulovení sumce velkého, dosahujícího lovné míry 70 cm se doporučuje tuto rybu
nevracet do revíru. Zákaz rozdělávání ohňů, stanování a ničení pobřežní
vegetace – při porušení bude RS postupovat obzvláště přísně. Příjezd
motorovými vozidly k vodě je povolen pouze po vyznačených cestách, a jejich
parkování pak na určených nebo vhodných místech. Není povoleno parkovat na
zatravněných plochách. Zákaz neoprávněné manipulace s tabulemi, které
označují rybářský revír.
Porušení výše uvedených bližších podmínek výkonu rybářského práva dle § 13,
odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. určených pro RMV ČRS MO Most bude RS
posuzovat obzvláště přísně.

