
Příloha A 1.1 
PROGRAM NA PODPORU PODNIKALSKÝCH NEMOVITOSTÍ A INFRASTRUKTURY 

 

   srpen 2016 

 

ŽÁDOST O REGISTRACI PROJEKTU 

PŘÍPRAVA A ROZVOJ PRŮMYSLOVÝCH ZÓN 
 

A. ŽADATEL 

   Jméno  ………………………………………………………………………………… 

   Adresa ………………………………………………………………………………… 

   IČO   …………………        DIČ   ………………… 

   Statutární zástupce 

Titul, jméno, příjmení, funkce:  ……………………………………………………… 

Telefon:   ……………     Fax:   ……………    E-mail:   …………………………… 

   Kontaktní osoba 

Titul, jméno, příjmení, funkce:  ……………………………………………………… 

Telefon:   ……………     Fax:   ……………    E-mail:   …………………………… 

 

 

B.  PŘEDMĚT ŽÁDOSTI 

Název projektu průmyslové zóny (dále jen PZ)    ……………………………………… 

Výměra PZ                                                ……………………………m2 

Cena obvyklá nemovitostí PZ (CO)1      ……………………………tis.Kč 

Kupní cena nemovitostí PZ 2       ……………………………tis.Kč 

Cena obvyklá nemovitostí PZ po dokončení projektu (COP)3 ……………………………tis.Kč 

Prodejní cena nemovitostí PZ 4                  ……………………………tis.Kč 

Předpokládané způsobilé výdaje5      ……………………………tis.Kč 

Požadovaná výše dotace/návratné finanční výpomoci              …………………………....tis.Kč 

Žádost o převod pozemků od organizačních složek státu  ……………………………m2 

Žádost o převod pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu6 .……..…………..……….m2
 

 

V   …………………………   dne   ………………           ……………………………………. 

 

 

 

                 Razítko a podpis stat. zást. žadatele 

                                                 
1 Obvyklá (tržní) cena, stanovená na základě znaleckého posudku, v rozsahu uvedeném v žádosti o registraci projektu.  
2 Smluvně stanovená resp. předpokládaná cena, za kterou byly, resp. budou nemovitosti vykupovány. 
3 Obvyklá (tržní) cena podnikatelské nemovitosti, stanovená na základě znaleckého posudku, odpovídající stavu 

nemovitosti po dokončení projektu.  
4 Smluvně stanovená cena, za kterou budou nemovitosti žadatelem prodávány. Uvádí se, pokud je k datu žádosti o 

registraci stanovena na základě smlouvy. 
5 Uvádí se pouze výdaje, na jejichž uhrazení se budou podílet prostředky stát. rozpočtu nebo jiných zdrojů státu, včetně 

kupní ceny. 
6 Uvádí se pouze pozemky, které lze převést za účelem výstavby podle schválené stavební dokumentace podle zákona 

č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 



Příloha A 1.2 
PROGRAM NA PODPORU PODNIKALSKÝCH NEMOVITOSTÍ A INFRASTRUKTURY 

 

srpen 2016 

  

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

PŘÍPRAVA A ROZVOJ PRŮMYSLOVÝCH ZÓN  

 

A. ŽADATEL 

   Jméno  ………………………………………………………………………………… 

   Adresa ………………………………………………………………………………… 

   IČO   …………………        DIČ   ………………… 

   Statutární zástupce 

Titul, jméno, příjmení, funkce:  ……………………………………………………… 

Telefon:   ……………     Fax:   ……………    E-mail:   …………………………… 

   Kontaktní osoba 

Titul, jméno, příjmení, funkce:  ……………………………………………………… 

Telefon:   ……………     Fax:   ……………    E-mail:   …………………………… 

 

B. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI 

Název projektu průmyslové zóny (dále jen PZ)    ………………………………………… 

Výměra PZ                                                ……………………………m2 

Cena obvyklá nemovitostí PZ (CO)1      ……………………………tis.Kč 

Kupní cena nemovitostí PZ2        ……………………………tis.Kč 

Cena obvyklá nemovitostí PZ po dokončení projektu (COP)3 ……………………………tis.Kč 

Prodejní cena nemovitostí PZ4                  ……………………………tis.Kč 

Způsobilé výdaje5                        ……………………………tis.Kč 

Požadovaná výše dotace             ……………………………tis.Kč 

Žádost o převod pozemků od organizačních složek státu  ……………………………m2 

Žádost o převod pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu 6…………………………...m2 

V   …………………………   dne   ………………           ……………………………………. 

                 Razítko a podpis stat. zást. žadatele 

 

 

 

 

                                                 
1 Obvyklá (tržní) cena, stanovená na základě znaleckého posudku, v rozsahu uvedeném v žádosti o registraci projektu.  
2 Smluvně stanovená cena, za kterou byly nebo budou nemovitosti vykupovány.  
3 Obvyklá (tržní) cena podnikatelské nemovitosti, stanovená na základě znaleckého posudku, odpovídající stavu 

nemovitosti po dokončení projektu. 
4 Smluvně stanovená cena, za kterou budou nemovitosti žadatelem prodávány. Uvádí se, pokud je k datu žádosti o 

registraci stanovena na základě smlouvy. 
5 Uvádí se pouze výdaje, na jejichž uhrazení se budou podílet prostředky stát. rozpočtu, včetně kupní ceny. 
6 Uvádí se pouze pozemky, které lze převést za účelem výstavby podle schválené stavební dokumentace podle zákona 

č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 



Příloha A 1.2 
PROGRAM NA PODPORU PODNIKALSKÝCH NEMOVITOSTÍ A INFRASTRUKTURY 

 

srpen 2016 

  

 

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ 

FINANČNÍ VÝPOMOCI (NFV) 

PŘÍPRAVA A ROZVOJ PRŮMYSLOVÝCH ZÓN  

 

A. ŽADATEL 

   Jméno  ………………………………………………………………………………… 

   Adresa ………………………………………………………………………………… 

   IČO   …………………        DIČ   ………………… 

   Statutární zástupce 

Titul, jméno, příjmení, funkce:  ……………………………………………………… 

Telefon:   ……………     Fax:   ……………    E-mail:   …………………………… 

   Kontaktní osoba 

Titul, jméno, příjmení, funkce:  ……………………………………………………… 

Telefon:   ……………     Fax:   ……………    E-mail:   …………………………… 

 

B. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI 

Název projektu průmyslové zóny (dále jen PZ)    ………………………………………… 

Výměra PZ                                                ……………………………m2 

Cena obvyklá nemovitostí PZ (CO)1      ……………………………tis.Kč 

Kupní cena nemovitostí PZ2        ……………………………tis.Kč 

Cena obvyklá nemovitostí PZ po dokončení projektu (COP)3 ……………………………tis.Kč 

Prodejní cena nemovitostí PZ4                  ……………………………tis.Kč 

Způsobilé výdaje5                        ……………………………tis.Kč 

Požadovaná výše NFV             ……………………………tis.Kč 

Žádost o převod pozemků od organizačních složek státu  ……………………………m2 

Žádost o převod pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu 6…………………………...m2 

V   …………………………   dne   ………………           ……………………………………. 

                 Razítko a podpis stat. zást. žadatele 

 

                                                 
1 Obvyklá (tržní) cena, stanovená na základě znaleckého posudku, v rozsahu uvedeném v žádosti o registraci projektu.  
2 Smluvně stanovená cena, za kterou byly nebo budou nemovitosti vykupovány.  
3 Obvyklá (tržní) cena podnikatelské nemovitosti, stanovená na základě znaleckého posudku, odpovídající stavu 

nemovitosti po dokončení projektu. 
4 Smluvně stanovená cena, za kterou budou nemovitosti žadatelem prodávány. Uvádí se, pokud je k datu žádosti o 

registraci stanovena na základě smlouvy. 
5 Uvádí se pouze výdaje, na jejichž uhrazení se budou podílet prostředky stát. rozpočtu, včetně kupní ceny. 
6 Uvádí se pouze pozemky, které lze převést za účelem výstavby podle schválené stavební dokumentace podle zákona 

č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 


