
Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť 

k 1. září kalendářního roku ………………1) 

1. Údaje o chovateli

01 Registrační číslo  CZ 

Chovatel 

Jméno, případně jména 

Příjmení nebo název 

Rodné 
číslo2) 

/ IČ PSČ 

Telefon Fax E-mail 

Číslo dokladu 

totožnosti3) 
Stát3) 

Trvalé bydliště nebo sídlo 

Ulice č.p. (č.ev.)/ č. or. 

Obec Část obce 

Městský obvod Městská část 

Okres 

Kontaktní údaje 

Adresa 

Telefon Fax E-mail 

2. Počet včelstev a umístění stanovišť

Umístění jednotlivých stanovišť včelstev 
Počet 

včelstev Číselný kód 
katastrálního území 

Parcelní číslo Typ 
parcely4) 

Obec/část obce nebo úplná adresa 
(je-li známá) umístění včelstev kmenové poddělení 

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Celkem včelstev  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1) Jedná-li se o hlášení podle § 80a odst. 1 chovatel přeškrtne předtištěná slova „1. září kalendářního roku“
a uvede datum, ke kterému stanoviště včelstev zakládá.

2) Nebylo-li rodné číslo přiděleno, vyplní se datum narození ve formátu RRMMDD.
3) Vyplňuje se v případě cizinců.
4) Typ parcely: P = pozemková, S = stavební.

Zaslat přehled stanovišť včelstev k hlášení počtu včelstev k 1.9. daného roku v následujícím roce 
e-mailem (ANO/NE):  

Kontakty pro LPIS vyplňte, pokud chcete použít odlišné od kontaktů: 
     Mob.tel.:    
     E-mail:   

V ………………….….…………….   Dne: ……………….……………   Podpis: …………..……………... 


	Chovatel: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	Telefon: 
	Fax: 
	Email: 
	fill_71: 
	Stát3: 
	fill_85: 
	Ulice: 
	fill_74: 
	Obec: 
	fill_76: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	Okres: 
	Kontaktní údaje: 
	Adresa: 
	Telefon_2: 
	Fax_2: 
	Email_2: 
	fill_5: 
	kmenové1: 
	fill_7: 
	Typ parcely41: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	kmenové2: 
	fill_13: 
	Typ parcely42: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	kmenové3: 
	fill_19: 
	Typ parcely43: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	kmenové4: 
	fill_25: 
	Typ parcely44: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	kmenové5: 
	fill_31: 
	Typ parcely45: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	kmenové6: 
	fill_37: 
	Typ parcely46: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	kmenové7: 
	fill_43: 
	Typ parcely47: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	kmenové8: 
	fill_49: 
	Typ parcely48: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	kmenové9: 
	fill_55: 
	Typ parcely49: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	kmenové10: 
	fill_61: 
	Typ parcely410: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	V: 
	Dne: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text39: 
	Text42: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text58: 


