Ž Á D O S T
o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz,
tranzit zbraní nebo střeliva

Osoba nabývající (vlastnící):

Jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby

-

Název nebo obchodní firma a právní forma právnické osoby*)

John David Smith
Datum a místo narození fyzické osoby

-

IČO*)

28.09.1980, San Diego, USA
Rodné příjmení fyzické osoby

Místo pobytu fyzické osoby**)

Smith

1500 Orange Ave,

-

Sídlo právnické osoby*)

Coronado, CA 92118, USA

Osobní údaje osoby přepravující:
Jméno, popřípadě jména,
John David Smith
a příjmení
Rodné příjmení

Smith

Datum a místo narození

28.09.1980, San Diego, USA

Místo pobytu**)

1500 Orange Ave, Coronado, CA 92118, USA

Číslo cestovního dokladu

123456789

Místo, kam má být zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo dopraveno:
Konopiště - místo konání lovecké akce
Hraniční přechod

letiště Praha

Přepravní prostředek

letadlo

Datum odeslání

30.06.2017 datum příjezdu

V

Los Angeles

Datum
předpokládaného
převzetí

15.07.2017 datum odjezdu

dne 17.05.2017
Podpis nebo elektronický podpis
žadatele, oprávněné osoby
(razítko)

Poznámka:
*) Nehodící se škrtne
**) podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb.
Žadatel k žádosti přiloží i souhlas orgánů státu, do kterého se uskutečňuje trvalý vývoz, s překladem do českého jazyka, vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Žadatel uvede účel tranzitu zbraní. Předloží úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, je-li účelem tranzitu výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích.

Údaje o zbrani - zakázaném doplňku zbraně - střelivu:
poř.č. druh

výrobní číslo /
počet kusů střeliva

značka výrobce

vzor (model)

ráže

DT11

12/70

123456

12/70

500 ks

30.06

9/888888

30.06

250 ks

1

broková kozlice

Beretta

2

náboje

Remington

3

kulovnice

Blaser

4

náboje

Federal

Blaser93

Údaje o bezdýmném prachu - černém prachu
poř.č. množství

kontrolní
značka
CIP*)
ano/ne

druh

*) vyhláška č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní

