
Příloha č. 1 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 
ŽLUTICE PRO ROK 2022 

z programu na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod 

1) Identifikace žadatele 

Jméno a příjmení 
 

 

Adresa trvalého bydliště, příp. 
kontaktní adresa (není-li 
shodná s adresou trvalého 
bydliště) 
 
 

 

Datum narození 
 

 

Telefonní spojení 
 

 

Emailová adresa 
 

 

Bankovní spojení – č.ú. 
 

 

 

2) Identifikace nemovitosti, pro níž je likvidace odpadních vod řešena 

Parcelní číslo Katastrální území Vlastník 

 
 

  

 
 

  

 

3) Pozemek, na kterém bude umístěna DČOV 

Parcelní číslo Katastrální území Vlastník 

 
 

  

 
 

  

 

4) Dosavadní způsob likvidace odpadních vod a odůvodnění žádosti 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5) Požadovaná výše dotace v Kč (nejvýše 60.000,- Kč)      .……………………………………. 

 

6) Předpokládaný termín uvedení DČOV do provozu (měsíc a rok)     ……………………………………… 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Pravidly pro poskytování dotací na podporu výstavby DČOV a svým 

podpisem s nimi vyslovuji souhlas.  

Čestně prohlašuji, že mám vyrovnané závazky k městu Žlutice, a dále prohlašuji, že všechny údaje 

uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou úplné a pravdivé a nezamlčel/a jsem žádné skutečnosti, 

které by mohly mít vliv na poskytnutí dotace. 

Souhlasím se zveřejněním uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Beru na vědomí, že jako žadatel o dotaci 

jsem povinen/a písemně (nejpozději do 15-ti dnů) oznámit městu Žlutice veškeré změny údajů 

uvedených v žádosti, které nastanou po podání žádosti. 

 

V …………………………………………………… dne …………………………………… 

 

 

 

         …………………………………………….. 

          Podpis žadatele 

(V případě, že se žadatel nechá zastupovat při jednání o poskytnutí dotace, předloží originál plné 

moci pro svého zástupce) 

 

Nezbytné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace: 

o Výpis z katastru nemovitostí, prokazující vlastnictví žadatele k nemovitosti, určené k bydlení, 

nebo rekreaci – ve formě prostého tiskového výstupu z portálu www.cuzk.cz 

o Souhlas spoluvlastníka/ů s podáním žádosti a vybudováním DČOV – Příloha č. 3 Programu 

bez nutnosti ověřovat podpisy 

o Plná moc, v případě, že žadatel nechá zastupovat při jednání o poskytnutí dotace – originál 

s úředně ověřenými podpisy 

 

http://www.cuzk.cz/

