Seznam rybářských revírů s uvedením obce a okresu pro získání dotace z opatření 3.2., záměr b) OP Rybářství
Seznam rybářských revírů, v nichž lze žádat o dotaci na vysazování úhoře říčního z OP Rybářství, s uvedením obce a okresu. Tyto obce a
okresy žadatel vyplní do Žádosti o dotaci na straně A1 v poli Místo realizace projektu a rovněž uvede do projektu v části umístění projektu
(viz níže).

Pokud se obec nebude vyskytovat v nabídce v Žádosti o dotaci - pole č. 59, tak žadatel toto pole nevyplňuje, uvede pouze okres.
V Příloze 2 Specifické části Pravidel - Osnova projektu - uvede žadatel mimo jiné, obec i okres přiřazený k rybářskému revíru v kapitole 3.2.
realizace projektu.
Žadatel uvede do projektu a do Žádosti o dotaci umístění projektu dle údajů níže:
Územní svaz města Prahy

Kilometráže hraničních bodů rybářských revírů ČRS ÚS města Prahy, které se nacházejí
na území 2 správních celků ( území hl.m. Prahy a Středočeského kraje )
/vysazení úhořího monté z OP rybářství/-pouze toky s uvažovaným vysazením
ryb. revír

ryb. revír

úsek revíru na území

kilometráž úsek revíru na území

místo vysazení

název

číslo

hl.města Prahy
( proti proudu )

hranice
území

obec

Berounka 1
Botič 1
Šárecký potok 1

Vltava 4

401 001 od soutoku Berounky s Vltavou
k jezu v obci Černošice
401 004 od soutoku Botiče s Vltavou
cca k lesu Újezd u Průhonic
401 012 od soutoku Šár.pot.s Vltavou
cca k hrázi rybníka Strnad
v k.ú. Hostivice
401 016 cca od Roztockého háje
k jezu v Praze Troji

8,13
20,76
16,2

39,9

Středočeského kraje
( proti proudu )

od jezu v obci Černošice
k jezu v obci Mokropsy
cca od lesa Újezd u Průhonic
až k pramenům
cca od hráze rybníka Strnad
v k.ú.Hostivice
až k pramenům
od jezu v Roztokách
cca k Roztockémo háji

okres

Mokropsy

Praha západ

Průhonice

Praha západ

Hostivice

Praha západ

Roztoky

Praha západ

Vltava 7

401 030 od soutoku Vltavy s Berounkou
k cca obci Strnady

70

cca od obce Strnady
k tělesu hráze ÚN Vrané
nad Vltavou

Vrané
nad Vltavou

Praha západ

Rybářské revíry ČRS ÚS města Prahy pro přiznání dotace na vysazování úhoře z OP Rybářství, které se nacházejí
zcela mimo území hl.m.Prahy.

Berounka 2

401 002

NE

NE

Vltava 3

401 015

NE

NE

Výmola 1

401 024

NE

NE

Labe 20

401 029

NE

NE

Od jezu v Mokropsech až k
jezu v Karlštejně-Klučicích
Od jezu v Dolanech až k jezu
v Roztokách (Klecánkách)
Od ústí Jírenského potoka do
Výmoly až ke státní silnici
Praha - Kolín

Řevnice

Praha západ

Libčice
nad Vltavou
Úvaly

Praha západ

Lysá
nad Labem

Nymburk

Praha východ

