PODMÍNKY pro provádění regulačního odlovu ryb na Strahovském rybníku v
roce 2015
1. Účastníky regulačního odlovu podle stanov společnosti Strahovský rybník
o.p.s.(dále jen společnost) jsou fyzické osoby - (dále jen lovící).
2. Pro rok 2015 se stanovuje maximálně 100 lovících.
3. Podmínkou účasti v roce 2015 je finanční dar ve prospěch společnosti ve
výši 1.500,- Kč, který je splatný do Výroční členské schůze, a
odpracování min.15 hodin na Strahovském rybníce, rybochovných
zařízeních nebo jiných pronajatých pozemcích dle pokynu správce. Nově se
stanovuje povinnost odpracovat nejméně 8 hodin nejpozději do
30.6.2015 . Splní-li lovící tuto podmínku, snižuje se mu cena povolenky v
následujícím roce o 300,-Kč. V případě, že lovící nemůže ze závažných
důvodů odpracovat pracovní povinnost ve stanovené výši, uhradí každou
neodpracovanou hodinu částkou 100,- Kč nejpozději do termínu Výroční
členské schůze v roce 2015. Pokud nesplní tuto podmínku, nemůže se stát
účastníkem odlovu v následujících letech. Pracovní povinnost lze uhradit i
dopředu spolu s platbou povolenky na příslušný rok, pokud lovící ví
dopředu, že nemůže konat brigády. Od pracovní povinnosti jsou
osvobozeni lovící z vážných zdravotních či jiných závažných důvodů
(např.držitel průkazky ZTP). Při pochybnostech rozhoduje správní
rada společnosti.
4. Nově přihlášený lovící zaplatí zápisné ve výši 500,-Kč. Pokud tento
lovící odpracuje v roce, kdy zaplatil zápisné, alespoň 5 brigádnických
hodin navíc ( tzn.celkem 20 a více), bude mu v následujícím roce snížen
poplatek za účast na odlovu o tuto částku ( o 500,-Kč). Mládež od 15 do
18 let se může stát účastníkem reg.odlovu při splnění všech podmínek jako
dospělá osoba s následujícími výjimkami: cena povolenky činí 600,- Kč
ročně, povinnost odpracovat brigádnické hodiny se zkracuje na 5 hodin
za rok. Na mládež od 15 do 18 let se nevztahuje povinnost zaplatit 500,Kč zápisné.
5. Společná ustanovení. Termíny brigád a ostatní informace jsou
zveřejňovány ve vývěsce SR o.p.s. u Strahovského rybníka a na
www.strahovnik.cz. Zakazuje se vjezd automobilu mimo vyhrazené
plochy a pouštění ryb z jiných revírů. V případě porušení ustanovení bodu
6 a 7 je kontrolní orgán společnosti oprávněn odebrat průkaz lovícího bez
náhrady. V případech, které výslovně neřeší tyto Podmínky, rozhoduje
správní rada společnosti, která vydává pokyn nebo dodatek těchto
podmínek.
V roce 2015 organizuje společnost opět tzv. úřední hodiny. V tyto úřední

hodiny je možno odevzdat přehled o úlovcích, zaplatit poplatek za
regulační odlov, uhradit nesplněné brigády a projednat další
administrativní záležitosti. Úřední hodiny společnosti jsou v nově
vybudované boudě u Strahovského rybníka ve stanovených
dnech. Termíny úředních hodin budou zveřejněny ve vývěsce u
Strahovského rybníka a na webových stránkách. Žádáme všechny
lovící a zájemce o odlov, aby všechny úkony vyřizovali v těchto úředních
hodinách, je to rychlejší a praktičtější. Respektujte prosím toto
ustanovení!

