
Žádám o povolení k provozování
střelnice pro munici
trhací jámy pro ničení munice
zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

Osobní údaje fyzické osoby:

Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Místo pobytu1)

Identifikační údaje podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

Místo pobytu1)/Sídlo

IČO 
Kontaktní údaje2) telefon e-mail

Číslo obecné muniční licence

Místo, kde má být střelnice, trhací jáma nebo zvláštní zařízení provozováno

GPS Souřadnice

ANO NE

Jméno a příjmení
Datum narození

Jméno a příjmení
Datum narození

Jméno a příjmení
Datum narození

V

Poznámky a poučení - viz druhá strana žádosti

dne

podpis nebo elektronický podpis
žadatele nebo oprávněné osoby 

Střelnice, trhací jáma nebo zvláštní zařízení bude provozováno k podnikatelským účelům:

Číslo MP

Číslo MP

Osobní údaje správce střelnice, trhací jámy nebo zvláštního zařízení4):

Číslo MP

 Datum ukončení provozování 3)Datum zahájení provozování 

Ž Á D O S T

Jméno a příjmení/Název



1) Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.
2)

3) Pokud nejde o provozování střelnice, trhací jámy nebo zvláštního zařízení na dobu neurčitou.
4)

Do příslušného okénka udělejte křížek. X

Žadatel k žádosti připojí

a)  

b)
c)

Poučení o zpracování osobních údajů

provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu
nebo ničení munice, ověřený znalcem v oboru balistiky nebo osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu
k projektové činnosti ve výstavbě,

Poznámky :

Nepovinné údaje.

V případě většího počtu správců žadatel přiloží na samostatném listě jejich seznam s uvedením údajů v rozsahu jako
na tomto tiskopisu.

Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech a povinnostech naleznete na https://www.policie.cz
(informační servis) nebo jsou k dispozici na vyžádání u příslušného útvaru Policie České republiky (správního úřadu).

výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm žadatel zapsán,
souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku s provozováním střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice
nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice; je-li jejich zřízení požadováno na honebním
pozemku, též souhlas uživatele honitby.

Nepovinné kontaktní údaje jsou pro další postup v této konkrétní věci zpracovávány Policií České republiky na základě
souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kontaktní údaje mohou být využity pro veškerou komunikaci v oblasti zákona o
zbraních, pokud k tomu udělíte souhlas na zvláštním formuláři.

Vaše osobní údaje zpracovává Policie České republiky za účelem plnění právních povinností (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR a § 5 zákona č. 110/2019 Sb.) stanovených Policii České republiky zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o zbraních).
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