
Razítko vydávajícího úradu: --
ZádostOvydání
loveckéholístku

HUNTING PERMIT APPLlCATION
ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINEN JAGDSCHEIN

(§ 31 zákona o myslivosti)

Osobní data (personaldata-Personliche Angaben)

1. Príjmení a jméno, titul (Iast name, first name, title - Zuname und Vorname, ak. Tltel)

2. Rodné císlo (Birth N° - Personenkennzahl)

[
3. Clslo OP nebo pasu (Residence card or Passport N° - Nr. des Personalausweises oder Reisepasses)

I I

4. Bydlište (Permanent residence - Wohnort)

[
5. Státní obcanství (Citizenship - Staatsangeh6rigkeit)

6. Správnost údaju overena podle o obcanského prukazu

O pasu
overil:

podpis pracovníka
vydávajícího úradu

Žádám o vydání loveckého lístku:
(I am appiying for a hunting permit for - Ich beantrage die Ausstellung einen Jagdschein)

pro ceské obcany O
O pro myslivce a lesníky z povolání

O
O

pro posluchace odborných škol, na k1erých jsou vychováváni myslivci

pro cizince (a foreigner - mr Ausliinder)

E Požadovaná doba platnosti loveckého lístku:
~ (Beantragte GUltigkeitsdauer den Jagdschein - Requested period of validity for the hunting permit)~!::!
~
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na dobu urcitou - od (from- vom)
(fora definiteperiod- mit befristeterGOltigkeit)

do (to - bis)

na dobu neurcitou (for an indefinite period - unbefristet)

K ŽÁDOSTI JSOU PRIPOJENY TYTO DOKLADY The following documents are enclosed with the application !pl,eaSetick as appropriate
Dem Antrag wurden folgende Dokumente !bltte ankreuzen! belgelegt)

Identifikacní prukaz (pas nebo obcanský prukaz) Residence card or Passport - Personalausweises oder Reisepasses

potvrzení o zkoušce z myslivosti (hunting test -JagdprUfung)

datum složení (date passed - Datum der PrUfung)

poradatel (test administered by -Veranstalter)

D vyšší odborná myslivecká zkouška

datum složení

poradatel

D náhradní doklad (§20. odst. 2 Vyhl. 134/96)



Pro úcel vymerení správního poplatku predkládám:

D
D

doklad o studiu na odborné škole, na které jsou vychováni myslivci

platný prukaz lesní stráže, myslivecké stráže nebo mysliveckého hospodáre (u duchodcu potvrzení, že tuto funkci vykonávali
v posledních peti letech jako pracovní povinnost)

Dále prikládám (Furthermore, I enclose the following - Ferner werden beigelegt:)

D doklad o zaplacení správního poplatku (receipt for the payment of the administration fee - Quittung Ober die Sezahlung der VerwaltungsgebOhr)

D speciální plnou moc s overeným podpisem žadatele v prípade, že žadatel žádost nepodává, ci lovecký lístek neprebere sám

In the event that the applicant does not himself submit the application or collect the hunting permit himself, the special power of attorney with the

notary - certified signature of the applicant. - Spezielle Vollmacht mit beglaubigter Unterschrift des Antragstellers, falls er den Antrag nicht selbst
einreichte oder den Jagdschein nicht selbst abholt.

Poznámka:

predložené doklady zustávají soucásti správmho spisu, k originálum, které chce žadatel vrátit je treba priložit i jejich kopie

PROHLÁŠENí:(DeClaration - Erklarung)

Žadatel bere na vedomí, že podle ustanvení § 32 ods 1zákona c. 23/1962 Sb., o myslivosti, v pltaném znení, musí být pri výkonu práva
myslivosti pojišten proti následkum zákonné odovednosti za škody zpusobené pri této cinnosti v rozsahu a za podmínek stanovených citova-
ným ustanovením. Pojištení musí být uzavreno u osby oprávnené v této oblasti podnikat na území Ceské republiky.

The applicant hereby declares that he is aware that, pursuant to § 32 par. 1 of the Hunting Act, no. 23/1962 Coll. in its valid wording, he must be insu-
red against the consequences of legal responsibility for damages caused by his activity when exercising his hunting rights. The insurance policy must
be conciuded on Czech Republic territory.

Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, daf3 er laut Sestimmungen des § 32, Abs. 1 des Gesetzes Nr. 23/1962 GSI. OberJagdwesen in der gOltigen
Fassung bei der AusObung von Tatigkeiten im Jagdwesen gegen Folgeschaden aus der dleser Tatigkeit mit einer Haftpflichtversicherung versichert
werden muf3. Die Versicherung muf3 auf dem Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik abgeschlossen werden.

V (In) dne (date, Datum)

podpis žadatele

(applicant signature - Unterschrift des Antragstellers)

Záznam o vydání loveckého lístku: (vyplnuje vydávající úrad)

1. Žadateli byl vydán lovecký lístek c.

pro

s dobou platnosti

dne podc. j.

2. Správní poplatek byl vymeren a zaplacen ve výši Kc dne

pOdP~níraZITkO

Lovecký lístek prevzal:

jméno a prijmení
podpis prebírajícího


