
 
 

 

 

Věc: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o informacích, týkajících se evidence vydaných 

loveckých lístků vydaných na základě vystavených potvrzení o složení zkoušky 

z myslivosti. 

          Městský úřad Bílina, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Vám poskytuje následující sdělení 

na základě došlé žádosti ze dne 7. ledna 2021, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí evidence vydaných loveckých lístků 

vydaných na základě vystavených potvrzení o složení zkoušky z myslivosti. 

tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, žádá Městský úřad města Bílina o poskytnutí následujících informací: 
 

Žadatel: 

zastoupen osobou:

          Věc: Žádost o poskytnutí informací týkajících se evidence vydaných loveckých lístků vydaných 

na základě vystavených potvrzení o složení zkoušky z myslivosti. 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych Vás rád jménem 
požádal o následující: 

- seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení, na základě kterých byly tyto lístky vydány 
(pokud jde o potvrzení o vykonané zkoušce vydané Českomoravskou mysliveckou jednotou, 
z.s.) a to za uplynulých deset let, tedy za období 2010 – 2020. 

Naše organizace bohužel často spolu s Policii ČR řeší případy za podezření padělání potvrzení                  
o vykonané zkoušce, tedy úřední listiny. 

Dne 11. 1. 2021 žadatel upřesnil předchozí žádost s č.j. s/2021/01 ze dne 7. 1. 2021 

Výstupy potřebujeme v elektronické podobě (ideálně excelovou tabulku), měly by obsahovat: 
jméno a příjmení držitele vydaného loveckého lístku, číslo potvrzení o vykonané zkoušce a okresní 
myslivecký spolek, který potvrzení vystavil. Jiné údaje nepotřebujeme, jde nám o spárování námi 
vydaných potvrzení a těch, která se pak objeví u vás při žádosti o vystavení loveckého lístku. 

Informace ve formě tabulky, prosíme, zašlete na adresu případně dotazy 
směřujte, buď na tento email  nebo na telefon 

                                  
                                                                                                                ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU 
                                                                                                                A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

                       Vedoucí odboru                                                                                       
                       Ing. Oldřich Lukeš  

Váš dopis zn.:                  

ze dne: 07. ledna 2021 

Naše značka: MUBI/809/2021 

Vyřizuje Ing. Helena Volfová 

Tel.: 417 810 875 

E-mail: volfova@bilina.cz 

  

Bílina: 20. ledna 2021 
                                                                                                                
 

                                                                                                                        
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
 

 
 

mailto:lucie.kolouchova@cmmi.cz


Oddělení životního prostředí zasílá formou tabulky, požadovaný přehled evidence vydaných loveckých 
lístků vydaných na základě vystavených potvrzení o složení zkoušky z myslivosti. 

Seznam vydaných loveckých lístků. 

 

rok jméno příjmení č. potvrzení ČMMJ 

2010 017792 Teplice 

2010 017790 Teplice 

2011 017804 Teplice 

2012  021516 Teplice 

2013 021971 Praha 

2019 031579 Teplice 

2020 033108 Teplice 

2020 033106 Teplice 
 

 

 

      

S pozdravem 

 

 

        Ing. Oldřich Lukeš 

vedoucí odboru stavebního úřadu  

        a životního prostředí 




