
STANOVY KLUBU RYBÁŘŮ 

platné od 1. 1. 2018 

A) ORGANIZAČNÍ ÚSEK 

1. Je zakázáno ničit stromy a keře a ořezávat je za účelem zhotovení vidliček. 

2. Je zakázáno znečišťovat vodu a každý rybář musí po ukončení rybolovu po sobě uklidit místo. 

3. Pozvaný host majitelem povolenky nesmí být současně členem Klubu rybářů. 

4. Každý rybář musí mít ulovenou rybu po celou dobu rybolovu u sebe k případné kontrole rybníkářskou stráží. 

5. Každý rybář mladší 15 let při ponechání si každého úlovku musí předložit rybářský lístek ke kontrole                
a podpisu osobě od 16 let. 

6. Za rybáře do 15 let je zcela zodpovědný zákonný zástupce (rodič, prarodič), který to musí potvrdit svým 
podpisem. 

7. Povinná výbava všech rybářů je metr, pean, podběrák a vezírek. 

B) POPLATKY 

Poplatky členů: do 7 let 8 – 15 let od 16 let 

Jednodenní povolenka 150,-Kč 150,-Kč 300,-Kč 

Roční povolenka – s trvalým bydlištěm 200,-Kč 200,-Kč 800,-Kč 

Roční povolenka – bez trvalého bydliště 300,-Kč 300,-Kč 1000,-Kč 

Roční povolenka + brigáda – s trvalým bydl. - 300,-Kč 1300,-Kč 

Roční povolenka + brigáda – bez trval. bydl. - 400,-Kč 1500,-Kč 

Závodní povolenka - - 200,-Kč 

 

C) RYBNÍKÁŘSKÁ STRÁŽ 

Rybníkářská stráž je hlavní kontrolní orgán na rybníku „Vodárna“ a jeho okolí. Hlavním úkolem je dbát, aby byla 

dodržována veškerá pravidla dle stanov Klubu rybářů, organizačně – rybníkářského řádu a zřizovací listiny obce 

Hrušovany u Brna. 

Rybníkářská stráž na rybníku je oprávněna: 

a) kontrolovat osoby lovící ryby, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí řádný rybolov 

b) požadovat od osoby lovící ryby prokázání její totožnosti předložením platné povolenky k lovu ryb                     
a rybářského lístku 

c) zadržet povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení pravidel stanovené těmito stanovy, organizačně 
– rybníkářským řádem a zřizovací listinou obce, doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku 
vydal – následný přestupek řeší tzv. kárná komise Klubu rybářů  

d) zadržet úlovek nebo rybářské nářadí osobě, která tím spáchala přestupek, nebo z jehož je důvodně podezřelá 

 

 

Lukáš Zekl, předseda Klubu rybářů                                                                           Miroslav Rožnovský, starosta obce 


