Číslo žádosti: 48105892

Žádost o podporu z programu Dešťovka
Výzva

Kód

12/2017/ČR

Název

Dešťovka II pro celou ČR

Typ žadatele
Fyzická osoba (nepodnikající)
Identifikace žadatele
Příjmení

Stanislav

Jméno

Hloch

Datum narození

5. 1. 1973

Id datové schránky

Telefon

+420777870168

Email

standus@post.cz

Bankovní spojení
Předčíslí účtu

Číslo účtu

197601319

Kód banky

0600

Adresa trvalého bydliště žadatele
Ulice

Průchova

Číslo popisné

648

Číslo orientační 53

Kraj

Hlavní město Praha

Okres

Hlavní město Praha

Obec

Praha

PSČ

15000

Země

Česká republika

Kód RUIAN

22024832

Identifikace nemovitosti, která je předmětem žádosti (údaje z katastru nemovitostí)
Ulice

Pruchova

Číslo popisné

648

Číslo orientační 53

Kraj

Hlavní město Praha

Okres

Hlavní město Praha

Obec

Praha

PSČ

15000

Země

Česká republika

Kód RUIAN

22024832

Katastrální území
(název)
Košíře

Katastrální
území (číslo)

728764

Typ parcely

Parcelní číslo

1787

Číslo listu
vlastnictví

68

Stavební

nemovitost není novostavbou
Oblast podpory
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a pro zálivku zahrady
Parametry dotace
Plocha zavlažované zahrady [m2]

80

Počet obyvatel domu

5

Pro akumulaci vody jsou použity k tomu určené výrobky

Ne

Odvodňované plochy
Plocha [m2]

Typ

Účinnost filtrace [%]

70

Střecha šikmá - pálené tašky

85
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Přílohy
Spolu s žádostí přikládám
Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků domu (přiložena k žádosti písemně)
Odborný posudek (přiložena k žádosti písemně)
Veřejná podpora
Ne
Stav realizace
Před nebo v průběhu realizace
Možná výše dotace
Minimální objem nádrže

2.0 m3

Fixní dotace

30 000 Kč

Variabilní dotace

0 Kč

Celková dotace až

30 000 Kč

Posouzení návrhu

Nedostatek srážkové vody

Dostupné množství srážkové vody nepokrývá zamýšlenou spotřebu, zvažte rozšíření systému o další vhodné odvodňované
plochy
Čas elektronického odeslání:

04.05 2018 22:54:48

A. Čestné prohlášení
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil(a) s pravidly komunikace a s podmínkami Výzvy č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Národního programu Životní prostředí "Dešťovka" (dále jen „Program“), zveřejněnými ke dni podání této žádosti na internetových
stránkách na adresách www.dotacedestovka.cz a www.sfzp.cz, a porozuměl(a) jsem jejich obsahu;
- bankovní účet uvedený v této žádosti je ve vlastnictví žadatele, nejedná se o cizí účet;
- zabezpečím udržitelnost projektu po dobu 5 let ode dne dokončení realizace projektu;
- umožním subjektům provádějícím ověřovací činnost přístup ke všem součástem systému, který je nebo bude předmětem podpory, a
poskytnu veškerou nezbytnou součinnost pro řádné naplnění účelu ověřování, a to po celou dobu administrace žádosti a následně i
po dobu udržitelnosti projektu;
- nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva životního prostředí
či jiného orgánu veřejné správy;
- mé právo nakládat s nemovitostí, která souvisí s předmětem podpory, není omezeno např. soudcovskou či exekutorskou zástavou,
není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či zajištění věci
dle § 78 a násl. zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu
předmětu podpory nejsou na závadu);
- údaje uvedené v této žádosti a v souvislosti s ní jsou pravdivé, úplné a nezkreslené, a že jsem žádné nezamlčel(a). Jsem si vědom(a),
že nepravdivost tohoto čestného prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z příslušných právních předpisů včetně postihu v
důsledku naplnění skutkové podstaty trestného činu.
B. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Státnímu fondu životního
prostředí ČR (dále jen „Fond“) souhlas ke zpracování všech osobních údajů, které Fond v souvislosti s touto žádostí o dotaci získá za
účelem řádné administrace žádosti, a to na dobu realizace a udržitelnosti Programu. Zároveň souhlasím s tím, aby Fond zpracováním
osobních údajů pověřil třetí osoby. Souhlasím také se zařazením do databáze poskytovatele dotace a se zveřejněním mých
identifikačních údajů a výše dotace na internetových stránkách Fondu a v Centrálním registru dotací.
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C. Ostatní ujednání
Tato žádost o podporu může být vyřízena pouze v případě vyplnění všech údajů a doložení kompletních příloh. V případě
nekompletnosti bude Fond postupovat v souladu s podmínkami Programu. Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace
Fondem pověřenou osobou a použití technických, ekonomických a environmentálních údajů ze žádosti a jejích příloh za účelem
prezentace projektů podpořených z Programu.

Žádost doručte na krajské pracoviště Praha, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha (stanice metra „C“ – Budějovická).

V ................................

dne ................................

...................................................................................
Jméno, příjmení a podpis
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