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ŽÁDOST O VYDÁNÍ LOVECKÉHO LÍSTKU
1. Základní informace:
Žádost o vydání loveckého lístku.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.: a) občan ČR i cizinec, b) starší 16 ti let,
c) způsobilý k právním úkonům, d) složil zkoušku z myslivosti, e) je bezúhonný
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Podáním žádosti na formuláři s předepsanými doklady.
4. Způsob podání žádosti:
Obvykle písemná žádost, nebo osobní jednání.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Žádost je třeba podat v úředních hodinách u obvodního úřadu místně příslušného k bydlišti
žadatele.
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
a) Žádost na příslušném formuláři.
b) Potvrzení o zkoušce z myslivosti.
c) Identifikační průkaz
d) Čestné prohlášení k vydání loveckého lístku.
e) Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.
f) Povinné pojištění
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Lovecký lístek na:
- dobu neurčitou – poplatek
1 000,- Kč
- dobu neurčitou pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v
rámci svého povolání nebo funkce – poplatek 500,- Kč
- 12 měsíců – poplatek 150,- Kč
- 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v
rámci svého povolání nebo funkce – poplatek 75,- Kč
Poplatek podle druhé a čtvrté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek
žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti,
lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti,
mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se
prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání
anebo funkce na území České republiky.
8. Lhůty pro vyřízení:
Žádost bude vyřízena do 30 dnů, v jednoduchých případech na počkání.
9. Účastníci řízení:
Žadatel.
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, prováděcí vyhláška Mze č. 244/2002 Sb. a zákon o
poplatcích č. 634/2004 Sb. v platném znění.
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12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Nejsou.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Nejsou.
14. Správce postupu:
Odbor životního prostředí
15. Datum, od kterého návod platí:
1.1.2002
16. Datum provedení poslední aktualizace:
29.7.2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat
svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem
vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.
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