
ZADOST

o vydání rybářského lístku
podle 'á 13 odst. 11 písm a) a b) zákona č. 99/2004 sb., o rybářství

Žadatel:

Jméno, popřípadě jména a přijmení žadatele:

Datum a místo narozeni: Státní příslušnost:

Adresa místa trvalého pobytu:

Číslo občanského průkazu, kdy a kým byl vydán:

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

Žadatel žádá o vydání rybářského lístku (požadovanou možnost a přNožené doklady zaškrtněte)

Pročeskéobčany: € procizince €
Nadobu 30dni € lroku € 31et € lOlet € neurčitou €
Atood do

V dne
- . . - - podpis žadateleK zadosti byly predlozeny tyto dokladyDoklad o ziskané kvalifikaci (osvédčeni o ziskané kvalifikac5 dříve vydaný rybářský listek mimo RL na 30 dn5 platný průkaz rybářského

hospodáře, zástupce rybářského hospodáře nebo rybářské stráže, doklad o složeni zkoušky na rybařského hospodáře nebo na rybářskou
stráž, doklad o složeni zkoušky z předmétu rybářství na vysoké škole, doklad o ukončeni vysokoškolského vzdélání v akreditovaném
bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblash zemédélství ve studijním oboru se zaméřenim na rybářství nebo ve volitelném
předmétu rybářství na škole uskutečňujci takový program nebo obor, doklad o ukončení středního vzdélání s maturitní zkouškou v oboru
vzdélaní rybářství, nebo ukončení středniho vzdélání s výučnim listem v oboru vzdélání rybář)

€Platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zem5 jejimž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince)
€Doklad o zaplacení správniho poplatku
€Doklad totožnosti

Jméno, popřípadě jména a přijmení žadatele:

Datum a místo narozeni: Státní příslušnost:

Adresa místa trvalého pobytu:

Číslo občanského průkazu, kdy a kým byl vydán:

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

Úřední záznam o rozhodnutí ve věci vydání rybářského lístku
Věcně a místně příslušný orgán státní správy Oprávněná osoba pověřená vedením řizení

Adresa nebo razitko příslušného orgánu státni správy: l Jméno a příjmení oprávněné osoby: - l

žadatelibylvydán € nebylvydán € rybářskýlístek čislorybářskéholístku
. , , . Vydanéhodne podčj.7Rybarskylistekprevzal: Jméno a příjmení

Dne

mPodpis Podpisaúřednírazítko

Adresa nebo razitko příslušného orgánu státni správy: Jméno a příjmení oprávněné osoby:


