
ZADOST
o vydání rybářského lístku

pod|e S 13 odst. 1.1 písm a) a b) zákona č.99/2oo4 Sb., o rybářsfuí

Zadatel'.

Jméno, popřípadě jména a přijmení Žadate|e

Datum a místo narození: Státni přísIuŠnost

Adresa mista trva|eho pobýu

Cís|o cestovního dok|adu a stát. který jej vydal Uen cizinci)'

Žadate| žádá o vydání rybářského |ístku (požadovanou moŽnost a při|ažene oaklady Zaskrtnete)''

Pro české občany:

Na dobu

Atood

1 roku

n
n

pro crztnce

3 let

n
n 10let

do

dne

podpis ŽadateIe

K Žádosti by|y předloženy tyto dok|ady

n
n
n!

Doklad o získané kva|ifikaci (osvědčení o získané kva|iÍikaci, dříve vydaný rybářský |ístek, p|atný průkaz rybářského hospodáře,
zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže).

P|atný rybářský |ístek nebo Iicence vydaná v zemi, tejímŽ je občanem (jen pro rybářské |ístky pro cizince).

Doklad o zaplacení správního pop|atku

Doklad totoŽnosti.

Uřední záznam o rozhodnutí ve věci vydání rybářského |ístku
Věcně a místně přís|ušný orgán státní správy

Acjresa nebo r.azitko přislušneho orgárru státní spráqv

oprávněná osoba pověřená vedením řízení

Jméno a příjmeni oprávnéne osoby

Žadaieli bylvydán tr neby|vydán |-l rybářský |ístek Cislo rybářského lístku

Rybářský |ístek převzal:

Jméno a pří1meni

Dne

Podpis

Vydaného dne

Podpis a úřední razÍtko

pod č'j'



Antřa9 I Application
zur Ausstellung eines Anglescheins / from for lssue of Fishing Permit

|aut S 
.l 3 Abschnitt' .] 

1 Buchstabe a) und b) Gesetz Nr' 99/2004 SG ' , Ůber Fischerer

according to section 13 clause 11 lettera) and b) Law No. 99/2oo4 oÍ Col|ection oÍ |aws. oÍ Fishing

Antragsteller / Applicant:

Name. Vorname des AntragsteIiers l Firsl name(s) and surname oÍ app tcant

Geburtsdatum und Geburtsort / Date oÍ birth and place oÍ |irrth | |.JationaIitát 1 NationaIity

Stándiger Wohnsitz ,1 Acldress oÍ perrnatlent stay

Persona|ausweisnummer, Datum und Sitz der Ausstellungsbehórde / |D card No. ' issued whetl anci by

Reisepassnummer. Arrsste||ungsbehÓrr1e. Ausste||ungsland (bei Aus|ánder) / Passpcrt No. and country of issue (Íoreigners on|y)

Der AntragstelIer beantragt den AngeIschein: (zutreÍendes ankreUZen )

App|icant app|ies Íor the issue oÍ Íishing permit: |nark (X) requtred posstbt|ity anct enc|os;ec docunlents

FŮr Tschechen / For ciiizens oÍ the Czech Repub|ic

FŮr: 1 Jahr / r year |_l 3Jahre / 3years

Aus|ánder / For foreigners

10 Jahre / 10 years

Von / Írom

Inlln

Folgende Dokumente sind zu dem Antrag anzuschlieBen
These documents must be enclosed

bis / to

Am/on

andere / other

Un|ersc hrlít des Atitrac';steliers
Applir:i:rr1' s srcl nairlfe

das Zertifikat der erworbenen QuaiiÍikatioll' evenirreil frŮherer Arlgelschein, des Fisc;hwirtes ocjer seit'es Verlreters Oder

cjerAtlge|i:-'ewariung.Dot,-lmentofÍinisiredqualiíication(CeriificaterrÍqial|ficat|ol
tion of Íishing rÍarlageÍ or his represerrtattve oi"Íishing itlspector)

GÚltiger Angelschein ocer til cetlt Staai herausgege berre l-lz.erlz dessei-l Bilrge r Sio slild {nttr-ilei Ausiáncjern)'

Va|id fishing perlnit cr ilcence issue c] in the (]oLi|try' where the aoplicalr1 has ii':e nÉllona|ltv {lrshir'lq perliits Í6r ígrgic;rlt:t.s on|y)

Quittung der bezahlten Verwaltungsgebuhr.
CcnÍirmation a|rr:iil paytnent of adnrinistrative lee'

Personalauswers
lD card


