Pro cizince zdržující se ve správním obvodu města Vyšší Brod vydává rybářské lístky
Městský úřad Vyšší Brod. Vyřízením rybářského lístku lze pověřit i jinou osobu, která
předloží za tímto účelem žadatelem podepsanou plnou moc a fotokopie dokladů žadatele.
Žadatel předloží následující doklady:
•platný cestovní pas nebo občanský průkaz
•vyplněnou žádost (k vyzvednutí na Městském úřadě Vyšší Brod)
•rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je žadatel
občanem, nebo dříve vydaný český rybářský lístek nebo osvědčení o získané
kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku.
Správní poplatek je třeba uhradit ve státní měně (CZK) na místě v hotovosti.
________________________________________________________________________
Für fremde Staatsbürger, die sich auf dem Verwaltungsgebiet der Stadt Vyšší
Brod aufhalten, werden die Angelscheine vom Stadtamt Vyšší Brod ausgestellt. Mit der
Beantragung des Angelscheins kann auch eine dritte Person beauftragt werden, welche
die zu diesem Zwecke durch den Antragsteller unterzeichnete Vollmacht sowie Kopien der
Dokumente des Antragstellers vorzulegen hat.
Dabei sind folgende Dokumente vorzulegen:
•gültiger Reisepass oder Personalausweis
•ausgefüllter Antrag (entsprechende Formulare liegen im Stadtamt Vyšší Brod vor)
•Angelkarte, Lizenz oder ein ähnlicher Beleg, ausgestellt entweder in jenem Staat,
dessen Staatsbürger der Antragsteller ist, oder aber eine in der Tschechischen
Republik früher ausgestellte Angelkarte oder die Bescheinigung über erworbene
Qualifizierung zum Ausstellen der ersten Angelkarte.
Die entsprechende Verwaltungsgebühr ist vor Ort in der Landeswährung (CZK) in bar zu
entrichten.
_______________________________________________________________________
The fishing permits for the foreign country's citizens, staying in the district of Vyšší
Brod, are issued by the municipal office of Vyšší Brod. It is possible to issue a fishing
permit to a commissioned person. This person need to submit a statutory declaration
signed by an apllicant, and the copy of apllicant's official documents.
Documents to submit:
•Your valid passport, or any other official identification document.
•Filled up application (available at the municipal office of Vyšší Brod)
•Your valid fishing licence (as such) issued at your native country. Or a previously
issued Czech fishing licence. Also optional - An official statement of your
qualification to get the fishing licence for the first time.
The administrative fee has to be paid on the spot, and in the currency of the Czech
repuplic (CZK).

CENY / PREISE / PRICE
Dospělí / Erwachsene / Adults
1 ROK / JAHR / YEAR 100,- Kč
3 ROKY / JAHRE/ YEARS 200,- Kč
10 LET /JAHRE / YEARS 500,- Kč
Děti do 15 let / Kinder bis 15 Jahre / Children up to 15 years
1 ROK / JAHR / YEAR: 50,- Kč
3 ROKY / JAHRE / YEARS: 100,- Kč
10 LET / JAHRE / YEARS: 250,- Kč
Bližší informace na tel: 380 746 537
Nähere Informationen unter der Tel.Nr: +420 380 746 537
More information: +420 380 746 537

