Žádost o udělení práva na opětovnou výsadbu*
1. Jméno, příjmení, titul/Obchodní firma nebo název:

Kontaktní osoba:

…………………………………………………….

9. Jméno, příjmení, titul:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.
Úřední záznamy:

2. Ulice: …………………………………………..

………………………………………………

3. Obec, PSČ: …………………………………….

10.
Telefon:…………………………………………

4. RČ/IČ:…………………………………………..
5. Telefon:………………………………………….

Došlo dne:
Vyřizuje:
Čj.:
razítko, podpis:

11. E-mail:…………………………………………

6. E-mail:………….………………………….
7. Datum:………………
8. Razítko a podpis:……………………………….
Údaje o vinici*):
12. Registrační číslo

13. Obec

14. Katastrální území

15. Název viniční trati

16. Rok vyklučení vinice: .....................
17. Požadovaná plocha (v m2): ….………
18. Počet příloh**):…
19. Žádám o udělení práva na opětovnou výsadbu podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona / podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona***)
*) V případě žádosti podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona se uvádí registrační číslo vyklučené vinice, případně vinic, ze které pochází právo na opětovnou výsadbu, o jehož udělení žadatel
žádá. V případě žádosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona se uvádí registrační číslo stávající vinice, případně vinic, ze které má pocházet právo na opětovnou výsadbu, o jehož
předběžné udělení žadatel žádá.
**) Přílohou žádosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona je písemný závazek žadatele, že do tří let od uplatnění uděleného práva na opětovnou výsadbu vyklučí vinici, ze které právo
pochází a platný doklad o vlastnictví pozemku, na němž se nacházela vyklučená vinice nebo nachází vinice určená k vyklučení. Není-li žadatel vlastníkem pozemku, na němž se
nachází vinice, která byla nebo bude klučena, je nutný též písemný souhlas vlastníka s klučením vinice a s převodem práva na opětovnou výsadbu na žadatele.
***) Nehodící se škrtněte.
Žádosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona může být vyhověno, pouze v případě, že pěstitel nedisponuje dostatečným právem na opětovnou výsadbu.

Vysvětlivky k žádosti o udělení práva na opětovnou výsadbu:
2,3 – fyzická osoba uvede trvalý pobyt a místo podnikání, liší-li se od trvalého pobytu; právnická osoba uvede sídlo (podle obchodního rejstříku)
4 - fyzická osoba uvede rodné číslo a v případě, že jí bylo přiděleno, i identifikační číslo
8 – u fyzické osoby se razítko nevyžaduje; podpis pěstitele případně, odpovědného zástupce/statutárního orgánu
Vyplňte čitelně na stroji nebo hůlkovým písmem. Žádost zašlete na adresu:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor trvalých kultur – oddělení evidence
671 81 Znojmo – Oblekovice

Odeslat formulář

