
Prodej celoročních povolenek  
k lovu ryb na rybářský revír Dobrovodský rybník  

bude zahájen 27.března 2023 
 

Telefon do kanceláře OÚ - 493699212. 
změna e-mailové adresy OÚ: oudobravoda@gmail.com 

 

Obecní úřad upozorňuje: 

 prodej  povolenek bude probíhat výhradně on-line, 

 prodej povolenek přímo v kanceláři OÚ pouze ve výjimečných případech  

 obecní úřad vydá povolenku po připsání její úhrady na účet obce  

 žadatel si telefonicky ověří, zda má povolenku připravenou k převzetí, 

platba mezi různými bankovními ústavy může trvat delší dobu 

 převzetí povolenky osobně v kanceláři OÚ v době uvedené na konci tohoto 

oznámení (žadatelé z Hořic a blízkého okolí) 

 poštou budou zasílány povolenky pouze žadatelům ze vzdálených míst 
 

On-line žádosti o vydání povolenek a platby na účet obce je možné zasílat od 
20.března 2023. 
 

Výdej  povolenek k lovu ryb bude v kanceláři OÚ od 27.března 2023. 
 

Lov ryb na Dobrovodském rybníku bude zahájen 1.dubna 2023. 
 

POSTUP OBJEDNÁNÍ A  ÚHRADY POVOLENKY 
 

Žadatel zašle žádost o vydání povolenky k lovu elektronicky na adresu 
oudobravoda@gmail.com  a připojí přílohy požadované níže.  
Z důvodu rychlejší komunikace žadatel uvede též číslo telefonu. Žadatel, nebydlí 
v Hořicích a blízkém okolí, uvede adresu, na kterou požaduje povolenku doručit.  
 
    Nový žadatel: 
    připojí k žádosti naskenovaný  

- platný rybářský lístek,  
- občanský průkaz ,  
- případně průkaz ZTP, ZTP/P 

 

    Opakovaně vydaná povolenka stejnému žadateli: 
- nemusí posílat sken rybářského lístku, občanského průkazu příp. průkazu 

ZTP,  ZTP/P, pokud nenastala změna. 
- do žádosti uvede, že doklady již v minulosti poslal 

 

Dětská roční povolenka: 
žadatel – zákonný zástupce – připojí k žádosti sken  

- platný rybářský lístek dítěte 
- občanský průkaz dítěte (je-li vydán)  

    není-li OP dítěte vydán, připojí  
- sken OP  zákonného zástupce   
- do žádosti napíše adresu, kde dítě bydlí  

mailto:oudobravoda@gmail.com


 
 

Žadatel provede úhradu ceny povolenky k lovu ryb: 
převodem na účet obce č.ú.: 1091805369/0800, do zprávy pro příjemce uvede          

své jméno a adresu, 
 

nebo vkladem finanční částky na pobočce jakékoliv banky na účet obce č.ú.: 
1091805369/0800 a do zprávy pro příjemce uvede své jméno  a adresu. 
 

           
 

Jakmile dojde úhrada ceny povolenky na účet obce a budou poskytnuty 
všechny požadované podklady, bude povolenka k lovu ryb vystavena               
a připravena k převzetí v kanceláři OÚ v níže uvedené době. 
 

 

                               PO   8:00 -  12:00  13:00 - 16:45 

                               ÚT           8:00 – 14:45 

                               ST   8:00 -  12:00   13:00 - 16:45 

                               ČT           8:00 – 14:45 

                               PÁ           8:00 – 12:00  
 

 


