Ž Á DOST
o vydání lovecké ho lístku
ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINES JAGDSCHEINES
podle zá kona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Jmé no a příjmeníž adatele:
(Vorname und Familienname)

Datum narození: stá tnípřísluš nost:
(Geburtsdatum, Staatsangehö rigkeit)

Trvalé bydliš tě :
PLZ, Wohnort, Straβe)

Místo, kde se cizinec na ú zemíČ R zdrž uje:
(Ort, an dem sich der Jagdgast auf dem Gebiet der Tschechischen Republik aufhält)

Č íslo pasu a stá t, který jej vydal (jen cizinci):
(Passnummer, Ausstellungsort, -datum)

Zkouš ka z myslivosti slož ena dne
(Jahr der Jägerprüfung)

Žadatel žá dá o vydá ní lovecké ho lístku * (Ich beantrage die Ausstellung des Jagdscheines)
a) pro české občany na dobu určitou, a to od

do

b) pro ž á ky a posluchače odborných š kol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmě tem na š kolnírok/
c) pro cizince na dobu od
(für Ausländer)

do
bis

vom

K žá dosti př ipojeny doklady * : Dem Antrag wurden folgende Dokumente (bitte ankreuzen) beigelegt
a) doklad o slož enízkouš ky z myslivosti
b) doklad o slož enízkouš ky z myslivosti na vysoké š kole, na které se vyučuje myslivost
c) doklad o studiu na střednínebo vyš š íodborné š kole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmě tem (jen pro lovecké lístky
pro ž á ky a posluchače odborných š kol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmě tem)
d) platný doklad opravňujícík lovu vystavený v cizině ( jen pro lovecké lístky pro cizince)
(Ausländerjagdschein)
e) výpis z evidence Rejstříků trestů ne starš ínež tři mě síce
f)

doklad o zaplacenísprá vního poplatku
(Gebühr bezahlť /Quittung/)

g) doklad o pojiš tě ní(§ 48 zá kona č.449/2001 Sb., o myslivosti)
(Jagdhaftpflichtversicherung bezahlt /Quittung/)
h) občanský prů kaz (pro lovecký lístek pro české občany nebo ž á ky … ), cestovnípas (pro lovecký lístek pro cizince)
(Reisepass /Kopie/)

V
Ort

dne
den

Podpis ž adatele
Unterschrift

* Pož adovanou variantu zaš krtně te.
Pozn. přilož ené doklady (s výjimkou dokladu totož nosti uvedené ho pod písm. h) zů stá vajísoučá stísprá vního spisu, k originá lů m,které chce ž adatel
vrá tit, je proto třeba přilož it i jejich kopie.
Amm.: Die beigefügten Belebte bleiben Bestandteil der Verwaltungsakte. Originale, die der Antragsteller zurückerstattet haben mö chte, sind daher
auch deren Kopien beizufügen.
Zá znam o vydá ní lovecké ho lístku: (vyplň uje vydá vající úř ad)
Žadateli byl vydá n lovecký lístek číslo:
pro
dne

pod č.j.

převzal jmé no a příjmení

podpis
podpis a ú řednírazítko

