
 

  

    
    

 

 

 

  

  

Potvrzení o převzetí Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova 
Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje  
  

Název MAS:  MAS Sedlčansko o.p.s.  

SCLLD:  Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Sedlčansko 2014 - 2020 

Registrační číslo SCLLD:  CLLD_16_01_099  

Označení výzvy:  5. Výzva MAS Sedlčansko, o.p.s.  

Registrační číslo výzvy:  15/000/00000/120/000134/V005  

Číslo a název Fiche:  Fiche 4 Lesnická infrastruktura 

 

  

Termín uzávěrky příjmu žádostí:    

Datum a hodina předložení:    

Název projektu:    

Žadatel:    

Adresa žadatele:    

IČ:    

 

Přílohy předkládané s Žádostí o dotaci na MAS stanovené Pravidly 19.2.1  

 

Č.  Popis  Ano  Ne  Nevyžaduje  

1.  V případě, že projekt/část projektu podléhá 

řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání 

Žádosti o dotaci na MAS platný a ke dni 

předložení přílohy na MAS pravomocný (v 

případě veřejnoprávní smlouvy účinný) 

odpovídající správní akt stavebního úřadu  
(dle Obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. 

„Řízení stavebního úřadu“), na jehož základě 

lze projekt/část projektu realizovat – prostá 

kopie.   

      

2.  V případě, že projekt/část projektu podléhá 

řízení stavebního úřadu, pak stavebním 

úřadem ověřená projektová dokumentace 

předkládaná k řízení stavebního úřadu v 

souladu se zákonem č.  
183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

      



 

  

    
    

 

 

 

  

  

pozdějších předpisů, a příslušnými 

prováděcími předpisy – prostá kopie (lze 

předložit v listinné podobě).   

3.   Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie 

v odpovídajícím měřítku s vyznačením 

rozměrů stavby/technologie k projektu/části 

projektu, pokud není přílohou projektová 

dokumentace předkládaná k řízení stavebního 

úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy 

– prostá kopie.  

      

4.  Katastrální mapa s vyznačením lokalizace 

předmětu projektu (netýká se mobilních 

strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které 

budou patrná čísla pozemků, hranice 

pozemků, název katastrálního území a měřítko 

mapy (není-li součástí projektové 

dokumentace) – prostá kopie .  

      

5.  Formuláře pro posouzení finančního zdraví 

žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno (u 

projektů nad 1 000 000 Kč). Formuláře mají 

formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu 

Farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů dle 

způsobu vedení účetnictví v plném či 

zjednodušeném rozsahu, nebo daňové 

evidence).    

      

6.  Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru 

dotace (kromě ANC oblastí) nebo se jedná o 

žadatele, který musí pro splnění definice 

spadat do určité kategorie podniku podle 

velikosti nebo žádá v režimu de minimis – 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 

mikropodniků, malých a středních podniků 

podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel 

(elektronický formulář ke stažení na 

www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).   

      

7.  V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze 

kterého je stanovena dotace, znalecký 

posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním 

Žádosti o dotaci na MAS - prostá kopie.  

      

8. Fotodokumentace – fotodokumentace 

aktuálního stavu místa realizace projektu 

(nedokládá se u vzdělávání a v případě 

pořízení mobilních strojů). 

   

  

 

  



 

  

    
    

 

 

 

  

  

Specifické přílohy předkládané s Žádostí o dotaci Fiche 4 – Lesnická 

infrastruktura 

  

Č.  Popis  Ano  Ne  Nevyžaduje  

1.  

V případě výstavby lesní cesty (1L nebo 2L) nebo 

v případě rekonstrukce lesní svážnice (3L) nebo 

technologické linky (4L) na lesní cestu (1L nebo 

2L) vyjádření ÚHÚL dle závazného vzoru v Příloze 

6 pravidel (vydává příslušná pobočka ÚHÚL) – 

Tuto skutečnost prokážete vyplněním přílohy č. 6 

Výzvy. 

      

2.  

V případě, že není předkládána stavebním úřadem 

ověřená projektová dokumentace předkládaná 

k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, projektová dokumentace 

vypracovaná autorizovanou osobou v souladu 

s příslušnými prováděcími předpisy, ze které je 

zřejmé splnění parametrů lesní cesty dle ČSN – 

prostá kopie. 

      

3.  

Souhlasné stanovisko Ministerstva životního 

prostředí dle závazného vzoru Přílohy 7 Pravidel 

(vydává místně příslušná správa národního parku 

nebo regionální pracoviště Agentury ochrany 

přírody a krajiny České republiky) – Tuto 

skutečnost prokážete vyplněním přílohy č. 5 

Výzvy. 

      

4.   

Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od 

data podání Žádosti o dotaci na MAS, kde je 

žadatel uveden jako vlastník lesního pozemku 

bezprostředně zpřístupněného lesní cestou, která 

je předmětem projektu (dokument může být 

informativního charakteru). V případě, že je 

žadatel nájemce/pachtýř/vypůjčitel lesního 

pozemku, doloží na daný pozemek výpis 

z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data 

podání Žádosti o dotaci na MAS (dokument může 

být informativního charakteru) a 

nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu i výpůjčce 

– prostá kopie. 

      

  

  

 

 

 

 



 

  

    
    

 

 

 

  

  

 

Povinné přílohy stanovené MAS  

 

Č.  Popis  Ano  Ne  Nevyžaduje  

1.  

Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje Místní akční skupiny Sedlčansko, 

o.p.s. na období 2014 – 2020, viz Příloha č. 1 této 

výzvy  

 

      

2. 

V případě, že projekt nevyžaduje stavební povolení 

nebo ohlášení stavby, bude vyžadováno čestné 

prohlášení žadatele o této skutečnosti včetně 

stanoviska příslušného stavebního úřadu, viz 

Příloha č. 2 této výzvy, že pro realizaci projektu 

není potřeba stavebního povolení nebo ohlášení 

stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu 

nahrazující stavební povolení. Čestné prohlášení 

včetně stanoviska je vyžadováno jen v případě, že 

jsou součástí projektu stavby, stavební úpravy, 

udržovací práce na stavbách a terénní úpravy. 

   

  

  

  

Potvrzujeme, že výše uvedený žadatel předložil v uvedený den a hodinu přílohy 

v listinné podobě k Žádosti o finanční podporu z Programu rozvoje venkova.  
  

  

V Petrovicích dne:  

                                   

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

Jméno a podpis 
zaměstnance   

     MAS Sedlčansko 

          o.p.s.  
 


