REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE ŽAKANJE

Žakanje, 18. travnja 2020. godine

UPUTA
u vezi s odobravanjem pojedinačnog rekreativnog ribolova od strane
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Temeljem odobravanja pojedinačnog rekreativnog ribolova od strane Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske, a vezano za rekreativni ribolov na ribolovnim vodama kojima gospodari Športsko
ribolovno društvo Ozalj (područje Grada Ozlja te Općina Kamanje, Ribnik i Žakanje), Stožer civilne
zaštite ZONA 1 Ozalj donosi slijedeće upute:
•

Rekreativni ribolov dozvoljava se za članove Športskog Ribolovnog Društva Ozalj, kao i
rekreativne ribiče sa područja Grada Ozlja, te Općina Kamanje, Ribnik i Žakanje, i to u toku
dana U VREMENU OD 7,00 DO 20,00 SATI

•

Osobama kojima je izrečena mjera samoizolacije ili karantene STROGO je zabranjen pristup i
boravak na ribolovnim vodama

•

Za vrijeme ribolova ZABRANJEN je bilo kakav oblik druženja, okupljanja, ili pripreme hrane,
kao i paljenje vatre te kampiranje, boravak i zadržavanje tijekom noći na ribolovnim vodama ili
u objektima na ribolovnim vodama

•

Jedan rekreativni ribolovac može koristiti samo jedno ribolovno mjesto, te je dužan imati
vlastitu dodatnu opremu za obavljanje ribolova

•

Ribolov se može obavljati isključivo POJEDINAČNO, na vlastitu odgovornost, u skladu sa
Statutom, Gospodarskom osnovom i Odlukom izvršnog odbora ŠRD-a Ozalj, uz držanje
razmaka između ribiča najmanje 15 metara

•

Svaki ribolovac dužan se držati Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja donesene 19. ožujka

2020. godine od strane Stožera civilne zaštite RH
•

Čelništvo ŠRD-a Ozalj zaduženo je za provođenje ovih uputa, kao i za prodaju Godišnjih i
dnevnih dozvola, uz pridržavanje odluka Stožera civilne zaštite RH

•

U slučaju nepridržavanja gore navedenih Uputa, Stožer civilne zaštite ZONA 1 Ozalj stavit će
ove Upute izvan snage

•

Nadzor nad provedbom ovih Uputa vršit će operativne snage Stožera civilne zaštite,
komunalni redari, kao i djelatnici PP Ozalj, te podnijeti nadležnom Stožeru civilne zaštite
izvješće o provođenju istih.
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