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Výkon rybářského práva.
Platná legislativa a zákony České republiky, konkrétně zákon č.99/2004 Sb. a
jeho prováděcí předpis č.197/2004 Sb. umožňují výkon rybářského práva a to
i s právem volného vstupu na příbřežní soukromý pozemek.
Podle zákona 99/2004 Sb., § 11, odst. 8 uživatel rybářského revíru, rybářský
hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při
výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není
vstup zakázán z důvodu obecného zájmu, jsou však povinni nahradit škodu,
kterou při tom způsobí.

Oplocený (uzavřený) pozemek Jachetního klubu
Olomouc na rybářském revíru 471 030 Chomoutov 1A:
Jachetní klub Olomouc (dále JKOL) vyvolal jednání s naší MO ve věci chování
našich členů v jejich oploceném objektu. Doložil i značné množství fotografií,
které jasně dokumentují, jak se někteří jedinci chovají k soukromému
majetku JKOL.
Jedná se hlavně o opírání kol o budovy, grilování, využívání schodů budovy
k odkládání rybářských věcí, prostor pod balkonem slouží jako noclehárna,
vykonávání osobní potřeby, zdržování se v oploceném místě JKOL mimo
stanovenou dobu lovu bez povolení majitele pozemku, nepořádek atd.
Prostě věci, které již nejsou spojeny s výkonem rybářského práva.
Tuto a podobnou činnost si majitel pozemků a budov nepřeje a ani není jím
povolena. Je to práce několika málo jedinců – členů naší organizace.
Podotýkáme, že majitel pozemku může přivolat i Policii ČR k řešení
poškozování a neoprávněného užívání cizí věci.

Je potřeba si ujasnit řádně celou situaci ohledně rybolovu na pozemcích JKOL.
Je naprosto nepřípustné se takto chovat! Soukromý majetek si každý chrání.
A i my to musíme respektovat. Pokud chceme lovit na pozemku JKOL, tak se
tam musíme také umět chovat. Bude-li nadále docházet k výše popsané
situaci, budou brány konkrétní osoby k zodpovědnosti.
Bohužel je to velice smutné, ale jedná se o činnost několika málo rybářů.
Členové RS jsou řádně poučeni, jak postupovat.
Vždy dáváme přednost korektní dohodě obou stran než přistoupit na
radikálnímu řešení. Pevně věříme, že rybáři jsou rozumní lidé, kteří respektují
soukromý majetek. Záleží to jen na nás všech.
(Časopis Ol. Rybář duben 2021)
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