
Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže

Navrhovatel (uživatel honitby)   ………………………………………………………….,

tímto navrhuje ustanovit do funkce myslivecké stráže pana (paní):

příjmení, jméno, titul  ……………………………………………………………………………..

bydliště, telefon …………………………………………………………………………………...

rodné číslo, místo narození ………………………………………………………………………...

číslo OP, datum vydání…………………………………………………………………………………….

pro honitbu(název) ……………………………………….

lovecký lístek(ev. číslo)…………………………….vydal …………………...platnost ………..

zbrojní průkaz(ev. číslo) …………………………….vydal …………………...platnost ………..

(Pro ověření výše uvedených údajů předloží navrhovaná osoba před vzetím do slibu občanský průkaz, 
lovecký lístek a zbrojní průkaz.)

Správnost údajů ověřil/a: …………………………………..

v Blansku dne ……………………………………………….          ………………………….

(podpis oprávněné osoby)

Prohlášení navrhované osoby

Prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce myslivecké stráže.

V …………………………..dne ………………….                    ………………………….

(podpis navrhované osoby)

Navrhovatel – statutární zástupci uživatele honitby

příjmení, jméno, titul  ……………………………………………………………………………..

bydliště  …………………………………………………………………………………………….

V …………………………. dne ……………………  ………………………….

(podpis a razítko statutárního zástupce navrhovatele)
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Posudek o zdravotní způsobilosti (vyplní posuzující lékař)

Nadepsaný uchazeč    je  -   není   zdravotně způsobilý k výkonu funkce myslivecké stráže

V  …………………………..dne ………………….                    ………………………….

(podpis a razítko posuzujícího lékaře)

Výsledek testu k prokázání znalostí práv a povinností myslivecké stráže (prospěl/a  - 
neprospěl/a)

Písemný test absolvoval v …………...dne………………..s výsledkem………………….

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

         (jméno a podpis  oprávněné osoby)

Složení slibu myslivecké stráže

S ustanovením myslivecké stráže souhlasím a skládám tento slib:

„Slibuji, že jako myslivecká stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při
výkonu ochrany myslivosti,  že budu při  výkonu této činnosti  dodržovat  právní  předpisy  a
nepřekročím oprávnění příslušející myslivecké stráži.“

v ……………………………..dne………………………...          ………………………….

(podpis navrhované osoby)

Myslivecká stráž byla ustanovena pro honitbu …………………………

v………………………..dne……………………...        platnost do …………………………

Vydán odznak mysl. stráže ……………………….

Vydán průkaz mysl. stráže …………………………..        

Potvrzení o předání a převzetí služebního odznaku a průkazu

v……………………….dne………………………………

 ……………………..……………………               …………………………………………….
(jméno a podpis ustanovené stráže)     (jméno a podpis  oprávněné osoby, včetně razítka 
                                                                                           orgánu státní správy myslivosti)

Údaje o ukončení funkce myslivecké stráže

Ustanovení myslivecké stráže bylo zrušeno ke dni …..………………….

Průkaz a odznak myslivecké stráže byl předán orgánu státní správy myslivosti 

v …………………...dne………………………...

 ……………………..……………………               …………………………………………….
(jméno a podpis ustanovené stráže)     (jméno a podpis  oprávněné osoby, včetně razítka 
                                                                                              orgánu státní správy myslivosti)


