
Informace k výdeji povolenek na rok 2022 

Vrácení povolenek za rok 2021 
Řádně vyplněné a sumarizované povolenky odevzdávejte nejpozději do 15. ledna 2022 

výdejcům povolenek nebo do připravených schránek na adresách: 

 Potoční 170, Sedlčany 

 Novoměstská 236, Sedlčany 

 Komenského nám. 66, Sedlčany (prodejna rybářských potřeb paní Faktorová) 

Povolenky lze také zasílat prostřednictvím služeb České pošty na adresu sídla MO 

(Potoční 170, Sedlčany). Odevzdání povolenky je jednou z podmínek pro výdej 

povolenky v následujícím roce. 

 

Výdej povolenek 
Výdej povolenek, jak jste zvyklí, bude probíhat v sídle MO (Potoční 170, Sedlčany) 

v termínech: 

 So 18. prosince 

 Út 4. ledna 

 So 8. ledna 

 Út 18. ledna 

 So 29. ledna 

 So 12. února 

 So 26. února 

 Út 8. března 

 So 26. března 

 Út 29. března 

 Út 12. dubna 

 Pá 29. dubna 

Výdej probíhá v pracovní dny od 15:00 do 18:00 hod. O sobotách od 9:00 do 12:00 hod. 

Členské poplatky a povolenky můžete hradit na místě v hotovosti nebo předem na níže 

uvedený účet místní organizace. Při platbě předem budou povolenky a známky vydávány 

proti potvrzení o zaplacení. 

 

Číslo účtu: 2301504818/2010 

VS platby: číslo členské legitimace nebo datum narození 

Podmínkou pro výdej povolenky je předložení platného rybářského lístku, vrácení 

povolenky za předchozí rok, splnění brigádnické povinnosti a úhrada členského 

příspěvku na příslušný kalendářní rok. 

Pro zájemce o vánoční dárek máme také připravené dárkové poukazy na povolenku. 

 

Slevy pro zdravotně postižené 
Pro uplatnění slevy pro zdravotně postižené je bezpodmínečně nutné předložit platný 

průkaz ZTP popřípadě ZTP/P. Bez toho nelze zlevněnou povolenku vydat. Předložení 

průkazu ZTP je také podmínkou pro osvobození od brigád, jiné doklady nebudou 

akceptovány. 

 



Objednávkový systém 
Pro rychlejší odbavení rybářů při výdeji povolenky nabízíme od tohoto roku možnost 

předchozí písemné objednávky: 

Na e-mail povolenky.mo.sedlcany@gmail.com zašlete objednávku, ve které uveďte: 

 jméno a příjmení držitele povolenky; 

 adresu bydliště; 

 datum narození; 

 ve které MO je držitel povolenky členem; 

 požadované povolenky; 

 výši platby zahrnující cenu objednaných povolenek a hrazených členských 

příspěvků; 

 variabilní symbol platby (číslo členské legitimace nebo datum narození).  

Pro zjednodušení komunikace můžete uvést také e-mail a telefonní číslo. 

Pokud chcete uplatnit slevu pro zdravotně postižené, přiložte také ofocený průkaz 

ZTP nebo ZTP/P. 

Povolenka bude vystavena po připsání platby na účet MO a žadatel dostane informaci 

o nejbližším termínu, ve kterém ji bude možné vyzvednout. Povolenky bude možné 

vyzvedávat v měsících prosinec až květen dle momentálního zájmu minimálně jednou 

týdně. 

K výdeji povolenky si nezapomeňte přinést členskou legitimaci a platný rybářský 

lístek.  

 

Vzor emailu s objednávkou povolenek: 

 

mailto:povolenky.mo.sedlcany@gmail.com

