
Výbor MO ČRS Kostelec nad Labem přeje 
krásný rok 2022, mnoho úspěchů na rybách i v osobním životě 

a 
oznamuje: 

1. Výroční členská schůze by se mohla v závislosti na covid-19 konat v sobotu 19. března od 8:45 hodin v 
kinosále Městského úřadu.  Členové s platnou legitimací člena ČRS jsou srdečně zváni – prezence 
začíná od 8:15 – přijďte včas! Případné změny nejsou vyloučeny, a proto sledujte především nástěnku na 
kosteleckém náměstí a schránku na Domě s pečovatelskou službou, případně aktuální informace na 
internetové adrese  www.rybari-kostelec.cz 

2. Prodej povolenek na sezonu 2022 bude zahájen ve středu 5. ledna a ukončen v sobotu 9. dubna 2022. 
Výdejní doba každou středu od 16 do 18 hodin a každou sobotu od 9 do 11 hodin v budově infocentra na 
adrese náměstí .Komenského 316 Kostelec nad Labem.V sobotu, v době konání členské schůze se 
povolenky prodávat výjimečně nebudou. S ohledem na epidemii může být v čekárně pouze jeden rybář 
s rouškou na ústech. Ostatní rybáři s potřebnými rozestupy, pak budou čekat venku. 

3. Podmínkou vydání povolenky na rok 2022 je vrácení vyplněného úlovkového lístku za rok 2021 včetně 
sumáře, a to nejpozději do 15. 1. 2022 do schránky MO ČRS na budově Domu s pečovatelskou službou. 
V případě, že si rybář novou povolenku hodlá zakoupit již 5., 8., 12.,či 15 ledna může starou povolenku 
odevzdat přímo hospodáři při nákupu nové. 

4. Platí sankce schválené usnesením členské schůze z roku 2017, podle kterého za: 

1. opožděné odevzdání staré povolenky, tj. po 15. lednu 2022, bude takový rybář postižen 
administrativním poplatkem ve výši 500 Kč (za jednu či více pozdě odevzdané povolenky). 
Povolenka nebude vydána tomu, kdo nerespektuje rybářskou legislativu (např. vyhrazování si místo 
k lovu, přisvojování si ryb mimo platné míry apod.); 

2. chybné vyplnění povolenky (především za časté přepisování údajů, chybějící údaje o počtech či 
odhadu váhy ulovených ryb apod.), tak při zpracování sumáře úlovků (často chybí započtení všech 
druhů ulovených ryb, nejsou vyplňovány ani spodní součtové řádky, ani sloupec úlovků celkem 
včetně počtu docházek atd.), bude takový rybář při vydávání nové povolenky postižen 
administrativním poplatkem ve výši 100 Kč.  

3. vydání povolenky mimo stanovené termíny rybář zaplatí administrativní poplatek ve výši 200 Kč. To 
platí i pro povolenky vydávané výjimečně, a to jen na základě předchozí domluvy s hospodářem na 
telefonním čísle 602 148 898 od neděle 10. dubna včetně. To se netýká výdeje hostovacích 
povolenek ani formulářů dalších povolenek v případě popsání první povolenky. 

5. Školení nových členů bude probíhat ve třech termínech: 9. února, 9. března a 6. dubna od 16. hodin v 
budově infocentra na adrese náměstí .Komenského 316 Kostelec nad Labem. 

6. Brigády se budou konat vždy v soboty 26. března, 2. a 9. dubna 2022. Sraz v 7 hodin u rybářské boudy u 
Starého Labe. Dbejte zvýšené opatrnosti – roušky, rozestupy apod. 

7. Rybářské závody dospělých budou 23. dubna od 6 do 12 hodin, dětí 30. dubna od 7 do 11 hodin.


