
Příjmení Jméno Titul

Rodné číslo Telefon E-mail

Ulice Číslo popisné Číslo orienta ční

Obec

Název banky

Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol

Jméno a p říjmení (Název organizace) Adresa (Sídlo) R Č (IČ)

Plná moc ze dne

Ulice Číslo popisné Číslo orienta ční

Číslo parcely

RČ (IČ)Jméno a p říjmení (Název organizace) / Adresa

Vztah žadatele k objektu - označte křížkem

Identifikace objektu

Spoluvlastníci objektu

Katastrální území

Adresa objektu

PSČ

Osoba zmocn ěná k 
jednání na základ ě 
plné moci

Vlastník

Uživatel

Údaje o žadateli

 o poskytnutí dotace p ři likvidaci zastaralých topeniš ť na tuhá paliva v obytných domech na 
území m ěsta Plzn ě a jeho náhrad ě ekologicky šetrn ějším nízkoemisním vytáp ěním

Žádost

Číslo ú čtu / Kód banky

Bankovní spojení

Osobní údaje

Trvalé bydlišt ě



Tuhá paliva - automatický kotel na TP 

kW

Kč  (včetně DPH)

Kč  (včetně DPH)

Podpis, razítko: Datum:

Prohlašuji, že byla provedena úplná likvidace p ůvodního topeništ ě na tuhá paliva.

Prohlašuji, že jsem se seznámil se Zásadami pro podporu p řechodu z nekvalitních zp ůsobů vytáp ění na nízkoemisní
způsoby vytáp ění, porozum ěl jsem jejich obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom, že uvedení
nepravdivých údaj ů bude znamenat ztrátu p říspěvku a postih ve smyslu platných právních p ředpis ů.

Typ zařízení, výrobní číslo

Žadám tímto o poskytnutí dotace v souladu se Zásadami pro pod poru p řechodu z nekvalitních zp ůsobů vytáp ění na
nízkoemisní zp ůsoby vytáp ění a potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím se z pracováním osobních údaj ů v
rozsahu, ve kterém jsou uvedeny v této žádosti, za ú čelem uzav ření smlouvy a výkonu práv a povinností vyplývajících z této
smlouvy. S t ěmito údaji bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. Souhlasím se zve řejněním údaj ů uvedených v žádosti o
dotaci a ve smlouv ě o poskytnutí dotace.

Elektrická energie

Žádost spolu s přílohami je třeba předložit ke kontrole na Odbor životního prost ředí MMP, Kopeckého sady 11,
306 32 Plzeň, kde je možné získat další informace.

Druh za řízení (kondenzační  kotel, předávací stanice apod.)

Náklady na po řízení zařízení (zdroje tepla)                                                           

Datum uvedení do provozu

Požadovaná výše dotace

Tepelný výkon za řízení                                   

Popis za řízení

Převzal dne:                                                                                                                                 

Teplo z CZT

Druh využívané energie  - označte křížkem

Zemní plyn


