
                
 

 

* Pro každou osobu udělující souhlas bude použit samostatný formulář 

Příloha č. 2 

Souhlas s realizací dílčího projektu 
realizovaného v rámci dotačního programu Pardubického kraje 

„Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – 3. výzva“                
(vyplňte hůlkovým písmem) 

Já, níže podepsaný(á)*  ................................................................... narozen(á) dne ........................  

a trvalým pobytem ............................................................................................................................  

Souhlasím s realizací nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném 

domě/bytové jednotce, na adrese ...................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................... , 

který je zapsán na listu vlastnictví  .................................... , číslo parcely ......................................... , 

katastrální území ...............................................................   

Tento souhlas uděluji jako: 

 druhý z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na 
nich v rámci společného jmění manželů k nákupu, instalaci a provozování nového zdroje 
tepla v rodinném domě/bytové jednotce 

 spoluvlastník reprezentující spolu s žadatelem nejméně 2/3 podíl k rodinnému domu 
k nákupu, instalaci a provozování nového zdroje tepla v rodinném domě, a to v případě 
více spoluvlastníků rodinného domu 

 spoluvlastník reprezentující spolu s žadatelem nejméně 2/3 podíl k bytové jednotce 
a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového zdroje tepla 
v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky 

 vlastník pozemku v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, 
na němž se rodinný dům nachází 

 

 .......................   .........................................  

     datum podpis 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, za účelem tohoto dotačního programu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli, 

Pardubickému kraji, Státnímu fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR, pro všechny údaje obsažené v tomto 

prohlášení. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou přesné 

a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 


