ŽÁDOST
o vydání loveckého lístku
podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele:

Datum narození; státní příslušnost:

Adresa místa trvalého pobytu:

Místo pobytu na území ČR (jen cizinci):

Číslo cestovního dokladu a stát, který jej vydal (jen cizinci):

Zkouška z myslivosti složena dne:

Žadatel žádá o vydání loveckého lístku *
a) pro české občany na dobu

-

neurčitou , a to od

-

určitou , a to od

do

b) pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím
předmětem na školní /studijní rok c) pro cizince na dobu od

do

K žádosti je nutno připojit tyto doklady: *
a) doklad o složení zkoušky z myslivosti
b) doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost
c) doklad o studiu na střední škole nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným
vyučovacím předmětem
d) platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro lovecké lístky pro cizince)
e) doklad o zaplacení správního poplatku
f) doklad o pojištění (zákon č. 449/2001 SB., o myslivosti, § 48

V

dne
podpis žadatele

Pro ověření údajů v žádosti předloží: občan ČR občanský průkaz, cizinec cestovní pas
* Požadovanou možnost a přiložené doklady zaškrtněte

Záznam o vydání loveckého lístku:
žadateli byl vydán lovecký lístek číslo:………………………………………………………………………
pro ……………………………………….

dne ………………… pod č.j. ……………………………….

převzal (jméno a příjmení) …………………………………………….

podpis …………………………

Příloha žádosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
pro účely vydání loveckého lístku

Jméno, popřípadě jména a příjmení:

Datum narození:

Adresa místa trvalého pobytu:

Čestně prohlašuji, že na úseku myslivosti mi nebyla pravomocně uložena sankce za
spáchání přestupku podle § 35 nebo §46 zákona o přestupcích, ani mi nebyla uložena
pokuta podle zákona o myslivosti.

V

dne

podpis

(Pozn.: K uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle
zákona o myslivosti se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky)

