Žádost o výpomoc od Lesů České republiky, s.p.
Tento tiskopis slouží pouze k podání žádosti o výpomoc od Lesů České republiky, s.p. pro občany a
obce, jejichž bytový fond určený k trvalému bydlení byl postižen povodní v roce 2010 natolik, že
muselo být vydáno rozhodnutí o odstranění stavby a původní vlastníci se rozhodli tento bytový fond
obnovit.
1. Údaje o žadateli
a) Je-li žadatel fyzickou osobou:
Jméno a příjmení ……………………………………………. Datum narození …………………
Adresa trvalého bydliště ……………………………………………………………………………..
Tel. žadatele:……………………….
Příslušný obecní (městský) úřad …………………………………………………………………..

b) Je-li žadatel obcí:
Název obce: ..........................................
Kontaktní osoba obce včetně tel.: …………………………………………………………………..
Kraj: ..........................................

2. Údaje o zničeném objektu
*
Druh objektu:
a) rodinný dům
*

b) bytový dům - počet bytových jednotek………
Katastrální území ………………………….. parcelní číslo …………………
Obec ……………………………………….. číslo popisné ………………….
Rozhodnutí o odstranění stavby č. ……………………………………….. ..
vydané ………………………………………………………………… dne……………………..

3. Požadovaný objekt k trvalému bydlení
2
a) celodřevěná stavba srubového typu o zastavěné ploše .............m *
2
b) celodřevěná stavba montovaného typu o zastavěné ploše .............m *
3
c) stavba kombinovaná s projektem podloženou potřebou řeziva ................m *

4. Požadovaná výpomoc
a) samovýrobou dříví*
b) dříví dodavatelsky na lokalitě OM*
c) dodávkou celodřevěné / kombinované stavby od firmy* …………………………………….

5. Stavební povolení popř. písemný souhlas stavebního úřadu s provedením stavby
Stavební povolení* / písemný souhlas st. úřadu s provedením stavby* č. ……………………………….
vydané …………………………………………………………………. dne …………………….
nabylo právní moci dne*………………………

*

nehodící se škrtněte

Výslovně prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje jsou pravdivé a v případě, že mé žádosti
bude vyhověno, zavazuji se poskytnout veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k tomu,
aby došlo k uskutečnění shora uvedené výpomoci, tj. zejména odebrat požadované dříví anebo
stavbu.

v..................................dne........................

...............................................
Podpis žadatele anebo osoby oprávněné jednat jeho jménem

Přílohy:
Platná smlouva mezi výrobcem a občanem nebo obcí, jejímž předmětem je pořízení stavby
uvedené v bodě 3, obsahující cenu domku; cena domku musí být pro uvedenou obec nebo občana
snížena oproti ceně obvyklé tak, aby za pilařskou kulatinu, jež je předmětem dodávky LČR výrobci dle
této smlouvy, taková obec či takový občan nezaplatili cenu vyšší, než je cena, za niž tuto kulatinu
pořídil výrobce od LČR dle této smlouvy; smlouva musí obsahovat závazek výrobce vyrobit a dodat
domky shora uvedené obci či občanovi nejpozději do 31. 12. 2011.
(pouze pro případ dle bodu 4 písm. c)
Potvrzení, že žadateli - fyzické osobě povodeň v roce 2010 zničila jeho vlastní objekt trvalého bydlení,
vydané obcí, v níž byl tento trvalý pobyt evidován, anebo čestné prohlášení obce, že povodeň
v roce 2009 zničila její vlastní objekt trvalého bydlení.
Kopie platného rozhodnutí o odstranění stavby občana nebo obce, zničené povodní v roce 2010.
Kopie písemného souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby, popř. kopie platného
stavebního povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci opravňujícího občana anebo
obec ke stavbě dle bodu 3.

