
  
 
    MĚSTO SEDLČANY 
    náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany 
    IČO: 00243272  
  
 

 
Evidenční číslo Žádosti (případu): …................... 
(doplní Městský úřad Sedlčany) 

 
 

Žádost o podporu na domovní čistírnu odpadních vod  
(v rámci Výzvy ŽP č. 1/2022 města Sedlčany, která byla vyhlášena rozhodnutím Zastupitelstva 

města Sedlčany zn.: 262d/2018-2022 ze dne 13. prosince 2021) 
 
 
 
1) Žadatel: 
(Poznámka: Pro případ podílového spoluvlastnictví nebo SJM požádá jménem všech vlastníků 
pouze jeden jednající zastupující vůli všech vlastníků; Smlouva o poskytnutí podpory je naopak 
uzavírána za účasti všech vlastníků.)  
 
Jméno/a:   ……………………………….  Příjmení: …………………………………………… 
 
Datum narození: ……………………….. 
 
2) Adresa trvalého pobytu: 
 
Ulice: ………………………………………………………………  č. p.:  …………………….. 

Obec:   ……………………………………………………………..  PSČ:   …………………….                              

 
3) Adresa pro doručování (vyplní se v případě, že je rozdílná od bodu č. 2) 
Ulice:   ……………………………………………………………… č. p.:  …………………….. 

Obec:   ……………………………………………………………..  PSČ:   ……………………. 

 

4) Kontaktní údaje: 

tel.:   …………………………….. e-mail: ……………………………………….. 

 
5) Údaje o stavbě domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“); (adresa podporované 
nemovitosti – stavby pro níž je legální likvidace odpadních vod řešena): 
 
a) Za účelem zneškodňování odpadních vod bude vybudován tento typ DČOV: 

typová DČOV (označení) …………………………………………………………………………….. 
dodána výrobcem (distributorem) ……………………………………………………………………. 
 

b) Technický popis (počet napojených ekvivalentních osob dle kapacity zařízení – DČOV, způsob 



vypouštění vyčištěných vod):   

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

c) Umístění uvažované stavby: 

 ▪  Název obce / osada / lokalita:   …………………………………… 

 ▪ Název katastrálního území:   ……………………………….. 

 ▪  DČOV pro objekt rodinného domu, lokalita, č. p.: ………………………………………… 

▪ počet bytových jednotek, které budou připojeny k nově realizované DČOV v kusech: ……. 

▪ celková kapacita nově realizovaných DČOV; tj. počet ekvivalentních osob (údaj podle typu 

DČOV): ……... 

▪ Parc. č. pozemků, které se mají použít pro stavbu: 

 

pozemek 
katastrální území vlastník 

parc. č. druh 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
6) Způsob likvidace odpadních vod před stavbou DČOV: 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
7) Bankovní spojení pro poskytnutí podpory (název; adresa; č. účtu): 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
8) Předpokládaný termín realizace stavby DČOV (doba pro dosažení účelu): ………………… 
 
9) Požadovaná částka (lze požádat do stanoveného maxima na jednu DČOV a podporované 
nemovitosti, tj. 25 000,00 Kč) 
……………………………………. 
 
Prohlášení žadatele 
Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného 
projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. Městský úřad Sedlčany, Rada města 
Sedlčany a Zastupitelstvo města Sedlčany.  



Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech 
předkládaných do jednání orgánů města a dále ve smlouvě o poskytnutí podpory (účelové dotace), 
vyhotovovaných v dané věci Městským úřadem Sedlčany, a rovněž souhlasím, aby tato listina byla 
vedena v evidenci města Sedlčany po dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji 
jakékoli další podmínky.  
 
Prohlašuji, že jsem se před podáním této žádosti o poskytnutí účelové dotace seznámil(a) s pravidly 
pro poskytování podpory (účelové dotace) a výzvou ŽP č. 1/2022 k předkládání žádostí 
o poskytnutí podpory pro zlepšení kvality životního prostředí města Sedlčany, a to v rámci podpory 
výstavby domovních čistíren odpadních vod na vymezeném území města Sedlčany, a podmínky 
v těchto dokumentech uvedené přijímám.  
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje obsažené v této žádosti byly zpracovány pověřenými 
pracovníky MěÚ Sedlčany za účelem administrace poskytnutí dotace (podpory) ve znění výzvy ŽP 
č. 1/2022. 
Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro administraci a plnění smlouvy 
o případném poskytnutí dotace (podpory) vím, že mohu po správci (MěÚ Sedlčany): 
• požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 
• vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů 
 
V……………………………, dne ……………………. 
     
 
 
 
Podpis vlastníka / žadatele: ………………………… 
 
Přílohy: 
1) Prostý výpis dotčených pozemků a stavby (podpořených nemovitostí) z evidence katastru 
nemovitostí z internetové aplikace (lze vytisknout z nazhlizenidokn.cuzk.cz) 
2) Kopie katastrální mapy se zákresem umístění DČOV a místa vypouštění odpadních vod 
3) Prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele s poskytovatelem bankovních služeb 
4) V případě záměru realizovat DČOV na stavební povolení prostou kopii tohoto povolení 
(případně doklad o projednání) příslušného vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a povolení 
k vypouštění odpadních vod k DČOV potřebné k takovému nakládání dle § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 
vodního zákona (č. 254/2001 Sb.); musí být opatřeno doložkou nabytí právní moci 
5) V případě povolené stavby DČOV na ohlášení kopii dokladu o skutečnosti, že použitá DČOV je 
výrobek označený CE podle zvláštního právního předpisu (§ 11 a 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně s doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů)  
6) V případě povolení DČOV dle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. (na ohlášení) prostou kopii souhlasu 
s ohlášeným stavebním záměrem příslušnému vodoprávnímu úřadu 
 
Poznámka: Pokud je původcem Přílohy č. 4, č. 5 a č. 6 Městský úřad Sedlčany, Odbor životního 

prostředí, lze se souhlasem žadatele tyto dokumenty doplnit ze spisu správního řízení k dané DČOV.    


