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                OBEC PŘÍBRAM NA MORAVĚ 

PRAVIDLA LOVU RYB NA RYBNÍKU KUCHYŇKA 

V K. Ú. PŘÍBRAM NA MORAVĚ 
1. Na rybníku Kuchyňka neplatí svazové povolenky. Kontrolu lovu ryb mohou provádět pouze 

osoby pověřené OÚ Příbram na Moravě, které se při kontrole prokážou Průkazem s pověřením 
OÚ ke kontrole dodržování těchto Pravidel lovu ryb na rybníku Kuchyňka.  

 
V případě zjištění nedodržování těchto pravidel bude řešeno prostřednictvím Městské  policie 
Rosice.  

 
2. Lovit ryby mohou pouze osoby s Pověřením k lovu ryb vydaným OÚ Příbram na Moravě. Toto 

Pověření k lovu může získat pouze občan obce Příbram na Moravě. Platnost vydaného 
Pověření je do 1. září 2023. Pověření k lovu budou k dispozici na OÚ Příbram na Moravě od 26. 
října 2022 a budou vydány po úhradě níže stanovené roční ceny Pověření k lovu na OÚ Příbram 
na Moravě. 

 
Kategorie 1: dospělý: 300 Kč (osoba dovršila věk 18 let k 31. 12. předchozího roku) 
Kategorie 2: dítě 12 - 18 let: 150 Kč (dítě dovršilo věk 12 let k 31. 12. předchozího roku) 
Kategorie 3: dítě 6 - 12 let:    50 Kč (dítě dovršilo věk 6 let k 31. 12. předchozího roku)    

                                                                                                                                    
3. Čas rybolovu: 4:00 – 24:00 hod. 

 
4. Každý lovec musí ihned po příchodu zapsat datum do docházky 

 
5. Počet ponechaných ušlechtilých ryb za dané období 3 ks za rok, přičemž platí pravidlo pouze 

jedna ryba v jeden den. 
 

6. Při úlovku a ponechání si ryby je lovec povinen tuto skutečnost ihned zapsat do záznamu s 
označením délky a druhu ryby. Tato ryba nesmí být při dalším úlovku měněna. 

 
7. Pokud lovec nedosáhne úlovku, musí před odchodem záznam o docházce proškrtnout. 

 
8. Lovec je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu  náhled do záznamu úlovků. 

 
9. Lovec je povinen šetrně zacházet s ulovenou rybou, dodržovat v okolí rybníka pořádek. Je 

zakázáno nechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. 
 

10. Rybář nesmí rybolovem omezovat ostatní, zejména koupající. 
 

11. Lov ryb probíhá na vlastní nebezpečí. 
 

12. Tyto Pravidla lovu ryb na rybníku Kuchyňka ruší a nahrazují Pravidla lovu ryb vydaná 23. 
srpna 2022. 
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Omezení lovu na rybníku 
1. Zákaz lovu ryb do čeřínku 
2. Zákaz zakrmování mimo sterilizovanou kukuřici či hrách 
3. Zákaz lovu z hráze a 50m od hráze 
 
Všeobecné zásady lovu 
1. Lov je povolen u Kategorie 1 na dva pruty a Kategorie II. a III. na jeden prut 
2. Chytání povoleno na plavanou a položenou 
3. Lov je povolen pouze na nástrahy rostlinného původu 
4. Zákaz lovu dravců 
5. Stanovuje se povinný doprovod dítěte do 12 let (Dítě do 12 let smí doprovázet osoba starší 15 
let.) 
Pokud se dítě nevěnuje rybolovu, je třeba lov ukončit. 
Doprovod nemůže samostatně lovit! 
 
Povinná výbava 
Podběrák 
Vyprošťovač háčků  
Metr 
Evidence docházky + propiska 
 
Minimální míry ryb 
Kapr 50 cm 
Amur bílý 60 cm 
 
Druhy ryb, které lze lovit pouze v režimu „chyť a pusť“: 
lín obecný 
plotice obecná 
perlín ostrobřichý  
 
Jakákoliv změna těchto pravidel bude řešena vydáním nových Pravidel lovu ryb. 
V Příbrami na Moravě dne 26. října 2022 
            v. r. 
      ………..………………………………… 

         Rostislav Trtilek 
                                                  starosta Obce Příbram na Moravě 
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