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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Z PROGRAMU „PODPORA VÝSADBY DŘEVIN“ 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI 

název/obchodní firma / jméno a příjmení 
 

identifikační číslo / datum narození1 
 

adresa sídla / bydliště 
 

osoba oprávněná jednat jménem žadatele 
(uzavírat smlouvy) 

 

kontaktní osoba (je-li odlišná od výše uvedené 
osoby) 

 

kontaktní telefon a email 
 

ÚDAJE O ŽADATELI, KTERÝ JE PRÁVNICKOU OSOBOU 

identifikace osob zastupujících žadatele s 
uvedením právního důvodu zastoupení 2 

 

identifikace osob s podílem v osobě žadatele 
 

identifikace osob, v nichž má žadatel přímý 
podíl, a výše tohoto podílu 

 

ÚDAJE K POSKYTNUTÍ PODPORY 

účel, na který chce žadatel podporu použít  Podpora výsadby dřevin 
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Identifikace pozemku, na kterém má být 
provedena výsadba dřevin, předpokládaný 
počet vysázených dřevin, doba realizace 
výsadby dřevin a ostatní údaje související 
s žádostí  
o poskytnutí podpory z programu „Podpora 
výsadby dřevin“  

 

 

viz příloha č. 1, bod 3. k žádosti o 
poskytnutí podpory 

 

výsadba dřevin je/není realizována jako uložená 
náhradní výsadba dle § 9 zákona č. 114/1992 
Sb. 

 

odůvodnění žádosti 
 

 

ÚDAJE O FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

Náklady na podporu z programu budou hrazeny: 

 pouze z programu „Podpora výsadby dřevin“  v roce 

 z programu „Podpora výsadby dřevin“ 
v předchozích letech 

- rok podání žádosti o poskytnutí podpory 

- identifikace pozemku, na kterém byla 
realizována výsadba dřevin, tj. 
katastrální území, pozemek p. č. 

- počet vysázených dřevin 

 

 i z jiného (dotačního) programu statutárního 
města Frýdek-Místek3 

název jiného (dotačního) programu: 

 

 i z jiného (dotačního) programu3 

 

název jiného (dotačního) programu: 

 

poskytovatel dotace dle jiného (dotačního) 
programu: 

 

OSTATNÍ 

Seznam příloh k žádosti (dle čl. VI, čl. VII a čl. XII programu „Podpora výsadby 
dřevin) 4 

 Příloha č. 1 – Popis projektu 

 Příloha č. 2 – Zákres plánované výsadby dřevin do mapy 
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Příloha č. 3 – Doklady o tom, že dřevina/dřeviny nebudou vysázeny v ochranném pásmu 
inženýrských sítí, tj. že: 

 dřevina nebude vysazena v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení 
stanoveném v § 102 zákona č. 127/2005 Sb., 

 dřevina nebude vysazena v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení elektrizační 
soustavy stanoveném v § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (dále jen „energetický zákon“), 

 dřevina nebude vysazena v ochranném pásmu plynárenského zařízení stanoveném v § 68 
energetického zákona, 

 dřevina nebude vysazena v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie 
stanoveném v § 87 energetického zákona, 

 dřevina nebude vysazena v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok 
stanoveném v § 23 zákona č. 274/2001 Sb. 

 Příloha č. 4 – Plná moc 

 Příloha č. 5 – Souhlas druhého manžela 

 Příloha č. 6 – Souhlas podílového spoluvlastníka / podílových spoluvlastníků 

 Příloha č. 7 – Poučení subjektu údajů 

 Příloha č. 8 – Souhlas s ověřením bezdlužnosti 

Jiné přílohy: 

 Příloha č. 9 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo podpory z jiného (dotačního) programu 

Kopie dokladů o právnické osobě: 

 Příloha č. 10 – Doklad o přidělení IČ (výpis z registru osob) 

 Příloha č. 11 – Zakladatelské právní jednání (např. zřizovací listina) u subjektů, které nejsou 
zapsány ve veřejných rejstřících 

 Příloha č. 12 – Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce 

Jiné přílohy: 

  Jiná příloha (uveďte jaká): 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE k čl. V odst. 1 až 4 programu „Podpora výsadby 
dřevin):  

Prohlašuji, že ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory dle tohoto programu jsem výlučným 
vlastníkem / podílovým spoluvlastníkem / vlastníkem ve společném jmění manželů 
pozemku/pozemků, na němž/nichž má být podpora realizována a nedochází ke změně 
vlastnických práv k nemovité věci, ke které se váže předmět podpory, což stvrzuji níže svým 
podpisem. 
 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE k čl. V odst. 5 programu „Podpora výsadby 
dřevin):  

Prohlašuji, že ke dni předložení žádosti o poskytnutí podpory dle tohoto programu nemám žádné 
neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli podpory, u místně 
příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, není omezeno právo 
vlastníka nakládat s nemovitou věcí (exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění)  
a nebylo s mojí osobou zahájeno insolvenční řízení, což stvrzuji níže svým podpisem. 
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den vyhotovení žádosti  
 

podpis žadatele/osoby zastupující žadatele5 
 

Poznámka: 
1 fyzické osoby, které jsou podnikateli, uvedou obojí 
2 současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek 

(podepisovat smlouvy), nelze-li je ověřit ve veřejném rejstříku 
3v případě, že žadatel předpokládá podání žádosti nebo byla žádost o jinou dotaci nebo podporu 

podána nebo že dotace nebo podpora byla poskytnuta 
4 přílohy, které jsou součástí této žádosti, označte křížkem 
5 v případě zastoupení na základě plné moci je nutno doložit plnou moc 
 

 
 


