Městský úřad Červený Kostelec
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
							Dne ……………………………..


Věc:  Žádost o vydání rybářského lístku

Rybářský lístek se vydává podle § 13 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství…. (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jméno a příjmení, titul:

..…………………..………..…………………….…………………………………………………………………………
   	        
Adresa trvalého pobytu:              	  

……………………………………………….……………………..………………………………………………………

Datum narození: 

…………………….….…………………………………………………………………………………………………….

Místo narození (u cizinců státní příslušnost):  	  

……………………………………………….………….okres: .………..………………………………………………..


Jiná adresa pro doručování:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon (e-mail):………………………………………………………………………………………………….............

Žádám o vydání rybářského lístku na dobu: 


30 dní* 		1 rok* 				3 roky* 			10 let*


Na dobu neurčitou*

*Požadovanou dobu vyznačte zakroužkováním.

Žádám o vydání prvního rybářského lístku (ve smyslu výše uvedené vyhlášky): 


ANO* 				NE*. 			


*Správnou odpověď zakroužkujte. Neuvádí se pro dobu platnosti rybářského lístku 30 dní.







....................................................................
jméno a příjmení, podpis žadatele





Poučení na druhé straně.



Poučení:

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

Kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží, složila zkoušku na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž, složila zkoušku z předmětu rybářství na vysoké škole, ukončila vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství nebo ve volitelném předmětu rybářství na škole uskutečňující takový program nebo obor, ukončila střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství, nebo ukončila střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.

Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní, jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní, osvědčením o získané kvalifikaci, nebo oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.


Správní poplatky za vydání rybářského lístku:

Položka 14 sazebníku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
-	30 dní		Kč   200
-   	1 rok                 	Kč   100
-  	1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  	  	                Kč     50
-   	3 roky                    	Kč    200
-  	3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce     		                Kč    100
-   	10 let                      	Kč    500
-   	10 let  pro osoby  mladší 15 let  nebo studující rybářství   nebo  osoby, které  zajišťují rybářství  v rámci   svého povolání nebo funkce			Kč    250
-	na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let
			Kč    1 000 	
-	na dobu neurčitou pro osoby starší  15 let studující  rybářství  nebo osoby  starší 15 let,  které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
			Kč    500 	

Poplatek se vybírá ve snížené sazbě, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží Městskému úřadu Červený Kostelec potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

