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Změna struktury zemědělské výroby zalesněním

   Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č.500/2001 Sb.

k žádosti*        k  vyúčtování*

1. Datum narození 

2. Identifikační číslo

3. Registrační číslo žádosti

4. Příloha číslo

5. Strana přílohy

Vyplní žadatel

Katastrální území   

(název, číslo)

Kód 

druhu 

List  

vlast-
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CHS

**

Předmět dotace 
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Podle 
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* Nehodící se škrtněte

**Cílový hospodářský soubor

***Soubor lesních      typů.

    ****

Uvede se sazba dotace v Kč/typ 

Celkem

***** 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

typů.

například 8,-/I podle přílohy č. 13

Potvrzení odborného lesního hospodáře k vyúčtování 

Potvrzuji, že uvedené práce jsou provedeny kvalitně, v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

a s pěstebním projektem, že sadební materiál byl dodán osobou s platnou licencí pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin a že uvedné číselné údaje jsou správné.

22. V

23. Dne

24. Příjmení, jméno, titul

25. Podpis

27. Razítko odborného 

lesního hospodáře

28. Podpis žadatele a datum

Přílohu k žádosti vyplňte psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem anebo nahraďte   

sestavou stejné struktury.

26. Číslo licence dodavatele sadebního materiálu

podle  § 12  písm. c) bod 1

              (vzor)       

Číslo parcely 

BPEJ 

*****

Dřevina
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				1. Údaje týkající se žadatele
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				7. Titul před jménem																8. Příjmení žadatele**																								9. Jméno žadatele																						10. Titul za jménem

				11. Kód žadatele																12. Obchodní firma nebo název

				13. Kraj																14. Statutární orgán

				15. Ulice a číslo domu (domovní a orientační)																												16. Obec, část obce																										17. Okres, kraj

				18. PSČ																19. UTO (předvolba), telefon, fax

				20. Plátce DPH***																21. Název správce daně příslušného pro daň z příjmu (Finanční úřad)

										Ano				Ne

				Adresa pro doručování

				22. Příjmení fyzické nebo obch. jméno práv. osoby (název org. jedn.)																																								23. Statutární orgán
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				Místo podnikání, předmět činnosti nebo předmět podnikání
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				Bankovní spojení
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				Vysvětlivky: * žadatel nevyplňuje, ** v případě, že je více spoluvlastníků, uveďte další spoluvlastníky v příloze, *** nehodící se škrtněte.
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například 8,-/I podle přílohy č. 13

Potvrzení odborného lesního hospodáře k vyúčtování 

Potvrzuji, že uvedené práce jsou provedeny kvalitně, v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

a s pěstebním projektem, že sadební materiál byl dodán osobou s platnou licencí pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin a že uvedné číselné údaje jsou správné.
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				Potvrzuji, že uvedené práce jsou provedeny kvalitně, v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),

				a s pěstebním projektem, že sadební materiál byl dodán osobou s platnou licencí pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin a že uvedné číselné údaje jsou správné.

				21. V										22. Dne						23. Příjmení, jméno, titul												24. Podpis				26. Razítko odborného lesního hospodáře						27. Podpis žadatele a datum

				Přílohu k žádosti vyplňte psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem anebo nahraďte																								25. Č. licence dodavatele sadebního materiálu

				sestavou stejné struktury.
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				* Nehodící se škrtněte				**Cílový hospodářský soubor								***Soubor lesních      typů.						****						Uvede se sazba dotace v Kč/typ								Celkem

				***** Bonitovaná půdně ekologická jednotka												typů.												například 8,-/I podle přílohy č. 13

				Potvrzení odborného lesního hospodáře k vyúčtování

				Potvrzuji, že uvedené práce jsou provedeny kvalitně, v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),

				a s pěstebním projektem, že sadební materiál byl dodán osobou s platnou licencí pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin a že uvedné číselné údaje jsou správné.
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				Přílohu k žádosti vyplňte psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem anebo nahraďte																								26. Číslo licence dodavatele sadebního materiálu

				sestavou stejné struktury.
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   Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č.500/2001 Sb.
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* Nehodící se škrtněte

**Cílový hospodářský soubor

***Soubor lesních      typů.

    ****

Uvede se sazba dotace v Kč/typ 

Celkem

***** 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

typů.

například 8,-/I podle přílohy č. 13

Potvrzení odborného lesního hospodáře k vyúčtování 

Potvrzuji, že uvedené práce jsou provedeny kvalitně, v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

a s pěstebním projektem, že sadební materiál byl dodán osobou s platnou licencí pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin a že uvedné číselné údaje jsou správné.

22. V

23. Dne

24. Příjmení, jméno, titul

25. Podpis

27. Razítko odborného 

lesního hospodáře

28. Podpis žadatele a datum

Přílohu k žádosti vyplňte psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem anebo nahraďte   

sestavou stejné struktury.

26. Číslo licence dodavatele sadebního materiálu

podle  § 12  písm. c) bod 1

              (vzor)       

Číslo parcely 

BPEJ 

*****

Dřevina




