
Městská část Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice 

Žádost 
o poskytnutí příspěvku na vybudování opatření k hospodaření s dešťovou vodou  

               pro majitele rodinných a bytových domů v katastrálním území Ďáblice 

Údaje o žadateli: 
 
Příjmení:  ………………………………………………………………..     Jméno:  …………………………………………..  
                                
Rodné číslo:  ………………………………………… Číslo osobního dokladu (OP): ……………………………………. 
 

Adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………………. 

 Pozn. V případě, že nemovitost má více spoluvlastníků, musí být žádost podepsána podpisy všech 
ostatních spoluvlastníků. 

Údaje o nemovitosti, ze které bude voda zachycována (zakroužkujte odpovídající): 
 
Rodinný dům – Bytový dům – Zpevněné plochy – (jiné)………………………………… …… …………….. 
 
Parcelní číslo pozemku v k.ú. Ďáblice, na kterém bude umístěna akumulační nádrž k zadržování  
srážkové vody a právnímu vztahu k tomuto pozemku: 
                                                                                                                         …………………………………….. 
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dokládající listina:  kopie výpisu z katastru nemovitostí přiložena  ANO – NE  

Počet kusů nádrží a jejich objem v m3: 
 
Prohlášení: 
Žadatel prohlašuje, že je majitelem výše uvedené nemovitosti, uvedené v této žádosti, a splňuje podmínky 
poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) 
z rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na vybudování opatření k hospodaření s dešťovou vodou.  
Žadatel bere na vědomí, že tato opatření byla stanovena dle Pravidel pro poskytování příspěvku na 
hospodaření s dešťovou vodou schválených usnesením Rady městské části Praha-Ďáblice č. 518/20/RMČ ze 
dne 30. 9. 2020, dle kterých se pro tento účel rozumí stavební a technologické práce spojené s pořízením 
akumulační nádrže min. objemu 3m

3
 k akumulaci srážkové vody ze střech domů a ze zpevněných ploch 

v jeho okolí. Zachycená srážková voda může být využívána pro zálivku zahrady, případně pro splachování 
toalet v rodinném nebo bytovém domě. Žadatel s předloženými podmínkami pro poskytnutí finančního 
prostředku souhlasí. Žadatel bere na vědomí, že na příspěvek není právní nárok. 

 
 
V Praze dne:                                                                                                           …………………………………  
                                                                                                                                       podpis žadatele 
Přílohy:  
1) doklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti a pozemku (výpis z katastru nemovitostí) 
2) Zjednodušená projektová dokumentace 
3) Případná kopie žádosti v rámci programu Dešťovka (SFZP) 
4) Případně – list s podpisy spoluvlastníků nemovitosti 
 
Poučení: 
Žádost je veřejnou listinou, která se archivuje. Žadatelům se doložené listiny nevracejí. S osobními údaji je nakládáno v 
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Žadatel je seznámen s právem i povinností 
poskytovatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve 
smyslu ustanovení článku 17 Listiny základních práv a svobod. Žadatel bere na vědomí úmysl a cíl poskytovatele vytvářet 
transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s majetkem směrem k 
veřejnosti. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. v platném znění (o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se 
zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění (o ochraně osobních údajů) žadatel předem výslovně souhlasí se zpracováním 
jeho údajů poskytovatelem. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřních potřeb 
poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Výslovně je poskytovateli za tímto účelem 
konstatován souhlas žadatele s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této žádosti v jejím plném znění, jakož i všech 
úkonů a okolností s touto žádostí souvisejících na oficiálních internetových stránkách poskytovatele. 

 


