2015
Na Vrtálně 78, Pardubice, 530 03, tel.: 466 613 340, pceryba@volny.cz, www.rybaripce.cz

VÝDEJ POVOLENEK
K RYBOLOVU 2016
Povolenky pro členy MO ČRS Pardubice obvodů 1 - 4
a obvodu Dašice se vydávají pro rok 2016 na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78.
Veškeré platby se provádějí v hotovosti, žádné složenky
nebudou zasílány. Žadatel o povolenku k rybolovu předloží
členský průkaz, ve kterém bude mít záznam o splnění
členských povinností za rok 2015 a dále platný Státní
rybářský lístek. Upozorňujeme všechny členy, že členský
příspěvek musí být zaplacen nejpozději do konce
dubna 2016 (nezaplacením známky po tomto termínu
zaniká členství) a to i v případě, že člen nebude žádat
povolenku k rybolovu. Prodloužení Státního rybářského
lístku si každý člen zajistí sám podle svého místa trvalého
bydliště.
Při výdeji povolenek k rybolovu 2016 obdrží každý
člen nový soupis revírů, včetně místního rybářského
řádu, který je platný i na rok 2017 v celém VčÚS ČRS.

TERMÍNY VÝDEJE POVOLENEK
K RYBOLOVU V ROCE 2016
Leden 4., 5., 6.,7.,11.,18., 25.,
13., 20., 27.
Únor

1., 8.,15., 22., 29.,
3.,10.,17., 24.

Březen 7., 13., 21.,
2., 9.,16., 23., 30.
Duben 4.,11.,18., 25.

od 8,00 - do 11,00 hodin
od 13,00 - do 17,00 hodin
od 13,00 - do 17,00 hodin
od 8,00 - do 11,00 hodin
od 13,00 - do 17,00 hodin
od 13,00 - do 17,00 hodin
od 8,00 - do 11,00 hodin
od 13,00 - do 17,00 hodin
od 14,00 - do 17,00 hodin
od 8,00 - do 11,00 hodin
od 13,00 - do 17,00 hodin

Povolenky k rybolovu pro děti a mládež se vydávají ve
stejných termínech jako pro dospělé. Po výše uvedených
termínech (tzn. v květnu – v říjnu) se vydávají povolenky
k rybolovu pouze každé pondělí od 8:00 do 11:00 hodin
a od 13,00 - 15,30 hodin, nejpozději však do konce října
příslušného roku.
Krátkodobé (hostovací) povolenky a povolenky na písník
Oplatil se též vydávají v prodejnách rybářských potřeb
Konopásek, Polabiny - tel.: 466 644 053 a rybářské
potřeby Hrobice - tel.: 608 276 681.

TERMÍNY VÝDEJE POVOLENEK
K RYBOLOVU V r. 2016
PRO OBVOD è. 5
OPATOVICE nad LABEM
Leden
16.
od 9,00 - do 11,00 hodin
Èlenské známky a povolenky k rybolovu se vydávají
v Hospůdce u Syrůčků v Čeperce.
Mimo tento výdejní termín v Čeperce, lze povolenku
zakoupit i na rybochovném zařízení MO ČRS Pardubice,
Na Vrtálně 78, dle výdejních termínů.

VÝDEJNY POVOLENEK PRO
PÍSNÍK OPLATIL A KRÁTKODOBÉ
POVOLENKY V ROCE 2016
MO ČRS Pardubice, tel: 466 613 340
leden - duben
dle výdejních termínů
květen - říjen - pondělí
08,00 - 11,00 hod.
13,00 - 15,30 hod.
ČRS sekretariát VčÚS Hradec Králové,
tel: 495 214 940
pondělí - pátek
8,00 - 14,00 hod.
Konopásek - prodejna rybářských potřeb Polabiny,
tel.: 466 644 053
pondělí - pátek
10,00 - 12,00 hod.
13,00 - 17,00 hod.
sobota
9,00 - 11,00 hod.
Rybářské potřeby Hrobice, tel.: 608 276 681
pondělí - pátek
8,00 - 18,00 hod.
sobota
8,00 - 13,00 hod.

ÚLOVKOVÉ LÍSTKY
Úlovkové lístky pro MP se odevzdávají na rybochovném
zařízení MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78, pro obvod
1 - 4 a obvod Dašice v termínech pro výdej povolenek,
nejpozději však do 18. ledna 2016 (včetně) telefon:
466 613 340. Obvod Opatovice n/L odevzdání úlovkových
listů v termínu - 16. 1. 2016 od 9,00 do 11,00 hodin (po
tomto termínu na rybochovném zařízení MO ČRS
Pardubice v termínech pro výdej povolenek, nejpozději
však do 18. ledna 2016 včetně).
Upozorňujeme držitele povolenek k rybolovu, že musí
odevzdat řádně vyplněný úlovkový lístek - povolenku
k rybolovu do 18. ledna 2016 včetně na vodách MP
(povolenka pstruhová musí být odevzdána do
15. prosince 2015). Za nesplnění termínu odevzdání
povolenek k rybolovu bude členu MO ČRS Pardubice při
vrácení povolenky, nebo ztracení povolenky účtován
správní poplatek ve výši 200,- Kč (platí pro všechny
věkové skupiny) a popř. i nevydání povolenky v roce 2016.
V případě zaslání povolenky a úlovkového lístku poštou,
který nebude řádně vyplněn, včetně sumarizace
docházek, vystavuje se držitel povolenky nebezpečí, že
v roce 2016 neobdrží povolenku k rybolovu.
Při zaslání úlovkového lístku s povolenkou je nutné
přiložit korespondenční lístek se svojí zpáteční
adresou, kde poté bude potvrzeno odevzdání úlovkového
lístku. Při nesplnění povinnosti vrácení úlovkového lístku
ve stanoveném termínu, se vystavuje člen nesplnění
členských povinností stanovené zákonem č. 99/2004 Sb.
a vyhláškou 197/2004.

STÁTNÍ RYBÁØSKÝ LÍSTEK
Státní rybářské lístky vydává Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí.

Správní poplatky za rybářské lístky
Doba platnosti St. rybářského lístku

1 rok
1 rok *
3 roky
3 roky *
10 let
10 let *

Cena

100,50,-*
200,100,-*
500,250,-*

* Cena pro žáky základních škol, studenty odborných škol ve
studijních oborech, případně učebních oborech s výukou
rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby
ustanovené jako rybářská stráž.

TERMÍNY PRO ODPRACOVÁNÍ
BRIGÁD V ROCE 2016
Brigády se konají na rybochovném zařízení MO ČRS
Pardubice, na rybníku Křižný ve Starých Jesenčanech
a revírech MO ČRS Pardubice.
Každý člen místní organizace je povinen splnit pracovní
povinnost - brigádu v termínu, který je určen pro
příslušný obvod. Členové, kteří si v daném roce
nezakoupí povolenku k rybolovu, nemusí v daném roce
tuto členskou povinnost odpracovat ani finančně uhradit.
Termíny pro odpracování pracovní povinnosti pro rok
2016 jsou stanoveny následovně - vždy v sobotu
(termíny budou upřesněny na webu MO a ve vývěsní
skřínce na sádkách) .

obvod č. 1, 2 od 16. dubna
do 25. června
obvod č. 3, 4 od 2. července
do 31. října
Členové patřící do obvodu Dašice a obvodu Opatovice
n/L. plní pracovní povinnost v termínech od 16. dubna
do 31. října 2016.
Termíny konání brigád pro všechny obvody budou
vždy upřesněny na Webu MO ČRS Pardubice a ve
vývěsní skříňce na sádkách (konání brigády je podmíněno min. počtem 3 členů).
Po tomto termínu se již brigády nekonají. Pro odpracování
brigády v termínech pro příslušný obvod, je nutné se
přihlásit nejpozději týden před konáním brigády.
Členové MO ČRS Pardubice mohou též brigádu na rok
2016 zaplatit na rybochovném zařízení MO ČRS
Pardubice, Na Vrtálně 78, v termínech pro výdej povolenek
(leden – duben) nebo poté každé pondělí od 8:00 do
11:00 hodin a od 13,00 – 15,30 hodin, nejpozději však
do 31. října 2016 včetně.
Termín odpracování brigády si každý sjedná sám
osobně, telefonicky na tel. čísle 466 613 340 nebo
e-mailově (pceryba@volny.cz). Brigáda se koná pouze
s min. počtem 3 členů, pokud není stanoveno jinak.
Odpracování roční brigády nebo uhrazení brigády
finančně se vztahuje na členy v roce, kdy dosáhnou 17
let věku a končí v roce, ve kterém dosáhnou 64 let věku
(včetně). Tzn. v roce, kdy je členu 65 let již nedělá ani
finančně neuhrazuje brigádní povinnost.
Pracovní příspěvek se nevztahuje na ženy bez rozdílu
věku, dále všechny členy, kteří v daném roce nezakoupí žádnou povolenku k rybolovu (byť i krátkodobou)
a členy vlastnící platný TP, ZTP, ZTP-P, nebo doklad
o plné invaliditě platný pro ten rok, kdy člen žádá
povolenku k rybolovu.
Upozorňujeme členy, kterým bylo uloženo pravomocné
kárné opatření s termínem navrácení členského průkazu
po 30. dubnu 2016, mají rovněž povinnost uhradit členský
příspěvek (čl. známku) do 30. dubna 2016 (jinak zaniká
jejich členství).
Finanční plnění se provádí v průběhu roku v termínech
pro výdej povolenek, nejpozději však do konce října
příslušného roku. Pokud člen v termínech pro výdej
povolenek nebo v termínech pro odpracování brigády
(dle obvodu) nesplní pracovní příspěvek ani jej
neuhradí finančně, zaniká členu členství ke konci
příslušného kalendářního roku. Ve výjimečných
případech (zahraniční cesta, nebo jiné osobní překážky) může být členu umožněno pracovní členský
příspěvek doplatit do konce listopadu kalendářního
roku s tím že, pravidelný pracovní příspěvek bude
navýšený o 600,- Kč. Konec listopadu příslušného
roku je konečný pro splnění pracovního příspěvku. Po
tomto termínu již není možné zpětné uhrazení
pracovní povinnosti a členu zaniká členství pro
nesplnění členských povinností ke konci příslušného
kalendářního roku (§ 3 odst. 4 a 7 Stanov ČRS).

PØI ZTRÁTÌ RYBÁØSKÝCH DOKLADÙ
držitel tuto skuteènost nahlásí vlastní
MO ÈRS a postupuje následovnì:
Členský průkaz:
bez ohledu na způsob ztráty (zničení, krádež apod.) se
za vydání duplikátu platí manipulační poplatek ve výši
200,- Kč.
Povolenka k rybolovu:
při ztrátě nebo jiném zničení se nová povolenka vydá za
plnou hodnotu podle druhu povolenky. Při odcizení
(krádeži) na základě předložení protokolu PČR se platí
při vydání nové povolenky 10 % z ceny podle druhu
povolenky.

CENY POVOLENEK platné pro rok 2016
na revírech společného rybolovu VčÚS Hradec Králové
vody MP

Druh povolenky

číslo

Celorepubliková ČRS + MRS
roční
Celosvazová
roční - dospělí
mládež,invalidé
děti do 15 let
nečleni (i cizinci)
nečleni (i cizinci) do 15 let
Územní
roční - dospělí + hostovská
mládež,invalidé
děti do 15 let
samostat.hospodařící MO
nečleni (i cizinci)
nečlení (i cizinci) do 15 let
měsíční + hostovská
samostat.hospodařící MO
nečleni (i cizinci)
nečleni (i cizinci) do 15 let
týdenní + hostovská
děti do 15 let
samostat.hospodařící MO
nečleni (i cizinci)
nečleni (i cizinci) do 15 let

vody P

Kč

číslo

Kč

81101

3150,-

81301

3250,-

82111
82121
82131
52211
52231

2100,1400,700,7550,3800,-

82311
82321
82331
52411
52431

2150,1450,750,8900,4450,-

53111
53121
53131
55111
53211
53231
53102
55112
53212
53232
53104
53134
55114
53214
53234

1100,650,400,1100,3000,1500,600,600,1500,600,350,100,350,1000,500,-

53311
53321
53331
55311
53411
53431
53302
55312
53412
53432
53304
53334
55314
53414
53434

1200,700,450,1200,4000,2000,700,700,2000,800,450,150,450,1200,700,-

Ceny hostovských povolenek pro organizace z jiných územ- Povolenku pro cizince a nečleny je možné prodat
ních svazů zapojených do společného hospodaření a rybolovu pouze zájemci, který vlastní rybářský lístek.
jsou shodné s cenami pro členy VčÚS ČRS Hradec Králové.
Prodávané povolenky pro samostatně hospodařící
• Povolenka č. 53121, 53321, 82121 a 82321
organizace budou označeny vydávající MO a povolenka
platí pouze pro:
bude platit pouze na 1 revír VčÚS.
- mládež 16 - 18 let
Povolenky pro děti do 15 let samostatně hospodařících
- studenty nad 18 let do 26 let (při předložení potvr. o studiu)
MO, mají stejnou hodnotu jako povolenky pro děti do 15 let
- invalidy s průkazkou ZTP a ZTP/P při předložení průkazu.
z MO SHR, ale platí pouze na 1 revír VčÚS.

Český rybářský svaz, místní organizace, Na Vrtálně 78, 530 03 PARDUBICE

Předvánoční prodej ryb 2015
Rybochovné zařízení MO ČRS PARDUBICE, Na Vrtálně 78, Pardubice

12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12.
14,00 - 17,00 hod.

Vánoční prodej ryb 2015
Rybochovné zařízení MO ČRS PARDUBICE
Na Vrtálně 78, Pardubice

21.12. - 23.12. 9,00 - 17,00 hod.

Rybochovné zařízení DAŠICE

21.12. - 22.12. 10,00 - 17,00 hod.
23.12.
9,00 - 12,00 hod.

HODNOTA ČLENSKÝCH
ZNÁMEK V ROCE 2016

Zarybňovací plán MO ČRS Pardubice
2015 celkem
Druhy vysazení

PLÁN 2015

Kapr násada
Lín násada
Štika roček
Candát roček
Bolen roček
Sumec roček
Amur roček + nás.
Lipan roček
Hlavatka roček

PLNĚNÍ k 7.11.2015

plán ks

plán kg

30600
4400
12000
6300
800
1000
6000
1000
300

21420
660
-

38550
2860
5000
7000
75
12000
0
0

36090
440
590
180
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18400
5000
8000
800
4400
30000
4300
120
100

240
1000
1330
60

členská pro dospělé
členská pro mládež
členská známka děti
+ příspěvek
na vydání zpravodaje

plnění ks plnění kg přepočet

Št.tržní
Ca r

400,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
30,- Kč

Su. tržní

Nad plán zarybnění

Jelec jesen násada
Ostroretka stěh. roč.
Parma 5-7cm
Pstruh duhový tr.
Podoustev roček
Plotice tříděná
Pstruh potoč. 3-5 cm
Cejn velký
Candát dvouroček
Amur násada

Plán zarybnění revírů MO ČRS Pardubice stanoví dekret MZe.a Krajského
úřadu Pardubice.

POZVÁNKA na èlenskou schůzi ÈRS MO Pardubice v roce 2016
Školicí a kulturní støedisko ABC Klub Štolbova 2665, 530 02 Pardubice (za plaveckým areálem)
Na základě § 8 Stanov a čl. 8 Jednacího řádu ČRS svolává výbor MO ČRS Pardubice

členskou schůzi členů MO ČRS Pardubice na 14. dubna 2016 od 18,00 hodin

Žádné jiné pozvánky již nebudou zasílány. Èlenské schùze se úèastní èlenové starší 18ti let.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1)
2)
3)
4)

Zahájení čl. schůze MO ČRS Pardubice
Volba pracovního předsednictva
Schválení Jednacího řádu čl. schůze
Volba pracovních komisí: • komise mandátová
• komise návrhová
5) Kontrola usnesení z minulé čl. schůze konané
16. dubna 2015

6) Zpráva o činnosti MO ČRS Pardubice
7) Finanční uzávěrka 2015 a návrh rozpočtu MO ČRS
Pardubic na rok 2016
8) Zpráva dozorčí komise MO ČRS Pardubice
9) Zpráva mandátové komise
10) Diskuse
11) Usnesení
12) Ukončení čl. schůze

PŘEDEJ U PREZENCE

Příjmení

............................................................................................

Jméno ...............................................................................................

Bydliště .............................................................................................

............................................................................................................

PF 2016
Závěrem nám dovolte
popřát Vám i Vašim rodinám
příjemné prožití vánočních svátků
mnoho osobních
i pracovních úspěchů
v novém roce 2016.

“Petruv zdar”
O

Obvod - skupina č. ..............................................................................

Výbor ČRS, místní organizace PARDUBICE

