
Vyplňování místní povolenky (pro revír MS5A č. 451351 MO Lanškroun ČRS) 

         Vzor zápisu do strany Evidence docházky a úlovků:
Podle BPVRP, které jste dostali s povolenkou
je lovící povinen: 
1. zapsat před započetím lovu docházku tj. Datum
a Podrevír, 
2. zapsat vyjmenované ryby bezprostředně po
jejich ulovení (Druh, ks, kg, cm),
3. zapsat docházku, změní-li v jednom dni
podrevír.
Váhu (kg) vyplňujte lovící podle tabulky na
BPVRP, délku (cm) zapisuje lovící jen pro
vyjmenované ryby, ostatní přisvojené ryby
zapisuje (jen ks a kg) lovící před odchodem od
vody.
Podle BPVRP na revírech ČRS  je lovící
povinen: 
1. pokud si nepřivlastní rybu proškrtnout
vodorovnou čárou část řádku (podle vzoru)
nejpozději před započetím lovu v jiném podrevíru
nebo v dalším dnu,
2. pokud lovící přeruší lov, nemusí zapisovat
docházku v případě opětovného zahájení lovu na
stejném podrevíru ve stejný den,
3. umožnit rybářské stráži zápis o provedené
kontrole
4. po skončení platnosti povolenky proškrtnout nevyplněné řádky (podle vzoru).

Pozn. Zápisy se provádějí nesmazatelně, např. propiskou. Přepisování zápisů je nepřípustné. Datum a podrevír se vyplňují v každém 
řádku. Číslo revíru se nemusí zapisovat.

Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky před odevzdáním povolenky.
Vzor vyplnění Sumáře:

1. v jednom řádku se zapisují součty všech úlovků podle druhů na jednom podrevíru a počet docházek,
2. v případě, že na podrevíru lovící nezapsal úlovek, musí i tento podrevír zapsat do Sumáře a vyznačit počet docházek,
3. po skončení platnosti povolenky proškrtnout nevyplněné řádky (podle vzoru),
4. takto vyplněnou povolenku je držitel povinen do 15 dnů po skončení platnosti vrátit MO, která ji vydala.
Pozn. Počet docházek je počet dnů, kdy držitel povolenky na podrevíru lovil. Na konci každého řádku a pod každým sloupcem (také 
26) tj. v řádku CELKEM se musí zapsat součty (ks, kg) všech úlovků. Součet pod sloupcem 26 a řádku CELKEM se musí rovnat.
V pstruhové povolence se musí zapisovat Číslo revíru a zakroužkovat datum při lovu přívlačí nebo muškařením. Škodlivé ryby, které 
se do revíru nevrací, se všechny zapisují (jen ks a kg) do povolenky při odchodu od vody.


