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Příloha č.1  k Dotačnímu programu „Domovní ČOV“  
 

Žádost o podporu z programu „Domovní ČOV“ 
na stavbu domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV)  

jako náhrady za septik nebo žumpu 
Žadatel: 

Jméno, příjmení:  

Datum narození:  

Adresa trvalého bydliště:  

 
Telefon, e-mail:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu/ kód banky:  

Název banky:  

Číslo žádosti:                                                             

(vyplňuje obec Dolní Tošanovice)     
 

Upozornění: před vyplněním si přečtěte veškerou dokumentaci k programu. 
 

Způsob likvidace odpadních 
vod před stavbou ČOV     

 

 
 
Místo realizace: 

Obec:  

Číslo popisné: č. p.                                                        zapsané na LV č. 

Parcelní číslo:  

 
Katastrální území:  

 
Časový průběh projektu: 

Datum zahájení stavby :  

Datum dokončení stavby:  

Datum kolaudačního souhlasu, nebo jiné rozhodnutí 
příslušného správního orgánu o uvedení ČOV do 
provozu (nabylo právní moci): 
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Rozpočet projektu: 

Celkové výdaje projektu: Kč 

Požadována výše dotace: Kč 

 
 

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé. 

Žadatel podpisem žádosti prohlašuje, že se řádně seznámil s Programem dotačního programu 

„DOMOVNÍ ČOV“. 

Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů – plnění zákonných povinností dle zákona č. 25/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci žádosti a vyúčtování 

dotace. 

 

V …………………………………….….. dne……………. 

 

 

Podpis žadatele: ………………………………………… 

 

 

Nezbytné přílohy žádosti o poskytnutí dotace: 

 Žádost o poskytnutí dotace na vzorovém formuláři – příloha č.1 

 Souhrnná tabulka s vedením nákladů – příloha č.2 

 Kopie rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod a ke stavbě 

DČOV 

 Kopie kolaudačního rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k užívání DČOV 

 Kopie faktury a dokladů o jejich úhradě  

 Dokument dokládající zmocnění k podání žádosti o dotaci a k podepisování všech 

dokumentů, které se týkají dotace (plná moc v případě, že budovu vlastní několik subjektů 

a jeden z nich bude jednat za všechny, nebo v případě, že jeden z vlastníků bude jednat ve 

věci žádosti o dotaci na DČOV pro více budov případně další přílohy vyžádané obecním 

úřadem) 

 


