Dotaz na bližší podmínky
Dobrý den, měl bych dotaz na bližší podmínky rybářského práva na revírech ČRS
Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko. V odst. 1 " Úlovek uvedených druhů
ryb (kapr,štika,candát,amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za
kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhú ryb… je omezen na 40 ks… Po
vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. V odstavci 4 je uvedenoulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen
a sumec) nebo jejich kombinace končí denní lov.
Pokud ulovím a přisvojím si 10 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika,candát, amur –
nebo jejich kombinace) v kalendářním měsíci a to od 1.11.2018 do11.11.2018, mohu
pak následující den v tomto měsíci pokračovat v rybolovu jiných ryb než
vyjmenovaných a v případě ulovení vyjmenované ryby tuto pustit zpět, prostě
provozovat rybolov chyť a pusť, kdy toto by bylo prováděno tímto způsobem do
konce příslušného kalendářního měsíce. Pak následující měsíc je možno opět
pokračovat dle odstavce 1 a dalších. Možná že na tento dotaz již někde zazněla
odpověď, ale já jsem dosud nezaregistroval jasné stanovisko zda mohu pokračovat
v rybolovu bez přisvojení ryby nebo ne. Děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz
odpovědět Machala 21. 11. 2018 22:25 / vedoucí RS pro ÚS Ostrava/
Dobrý den, reaguji na vznesený dotaz ohledně ročních a měsíčních limitů ulovených
uvedených druhů ryb. V odstavci 1 se uvádějí druhy ryb, jejichž roční a měsíční
úlovek je kusově omezen. Nikde v tomto odstavci není uvedeno, že po dosažení
tohoto počtu je lovící povinen ukončit lov. Tudíž je možno po ulovení a
ponechání si uvedených druhů ryb – nebo jejich kombinace, pokračovat dále
v lovu ryb. V případě ulovení uvedeného druhu ryb je lovící však povinen takovou
rybu vrátit zpět do vody. Pokud si lovící zakoupí další povolenku k lovu, může si opět
uvedené druhy ryb ponechávat až do výše stanoveného limitu. Toto ustanovení je již
delší dobu v platnosti a doposud jsem se nesetkal s dotazem tohoto typu a osobně
se domnívám, že z uvedeného textu v odstavci 1 je jasné, co je smyslem tohoto
ustanovení. Petr Machala, vedoucí RS při ÚS pro SM a Slezsko

