
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
Poskytnutí informací 
 

Dne 18. 11. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 
poskytnutí těchto informací: 
 
Informace se týkají počtu vydaných loveckých lístků cizincům. Konkrétně prosím o počet 
vydaných loveckých lístků cizincům za každý rok za období 2016 - 2020. K počtu vydaných 
loveckých lístků cizincům uveďte, prosím, také na jak dlouho byly lovecké lístky vydány a 
jakým národnostem. Národností se má na mysli státní příslušnost.  
 
K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušného Odboru 
životního prostředí sdělujeme následující: 
 
V roce 2016 jsme vydali celkem 10 loveckých lístků pro cizince, z toho 9 pro občany 
Slovenska s platností na 1 rok a 1 pro občana Německa s platností na 5 dnů. 
 
V roce 2017 jsme vydali 4 lovecké lístky pro občany Slovenska s platností na 1 den. 
 
V roce 2018 jsme vydali celkem 18 loveckých lístků pro cizince, z toho 6 pro občany 
Slovenska s platností na 1 rok, 7 pro občany Slovenska s platností na 30 dnů, 3 pro občany 
Slovenska s platností na 1 den a 2 lovecké lístky pro občany Německa s platností na 30 dnů. 
 
V roce 2019 jsme vydali celkem 18 loveckých lístků pro cizince, z toho 6 pro občany 
Slovenska s platností na 1 den, 1 pro občana Slovenska s platností na 30 dnů, 3 pro občany 
Německa s platností na 1 den, 1 pro občana Německa s platností na 6 měsíců, 3 pro občany 
Rakouska s platností na 1 den, 3 pro občany Rakouska s platností na 30 dnů, 1 pro občana 
Rakouska s platností na 1 rok. 
 
V roce 2020 jsme vydali celkem 9 loveckých lístků pro cizince, z toho 7 pro občany Rakouska 
s platností na 1 den, 1 pro občana Rakouska s platností na 5 dnů, 1 pro občana Slovenska s 
platností na 1den. 

 

 

Ve svém podání odkazujete na žádost zaslanou dne 5. 5. 2021. Omlouváme se, náš poštovní 

server zřejmě vyhodnotil Vaše podání ze dne 5. 5. 2021 jakožto nevyžádanou poštu, a proto 

Vámi zaslaná žádost nebyla doručena. V případě, že je žádost doručena, je žadateli obratem 

zasláno potvrzení o tomto doručení. 

 
 
 

Mgr. Petra Svačinová 
vedoucí odboru Útvar tajemníka 
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