Příloha č.1

Průvodní list
k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2011
na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy

A. Identifikace žadatele
Žadatel:

IČ:

Sídlo:

PSČ:

Ulice a číslo:

Číslo tel.:

E-mail:

Číslo faxu:

Příjmení, jméno a titul statutárního orgánu:
Příjmení, jméno a titul kontaktní osoby:
Číslo tel. a email kontaktní osoby:

B. Identifikace akce
1. Název akce1):

2. Katastrální území:
3. Charakteristika akce:

4. Cíl akce:

5. Zařazení dotčené pozemní komunikace do kategorií a tříd2):
6. Charakter akce3):
7. Termín zahájení - měsíc, rok:
8. Termín dokončení - měsíc, rok:
9. Celkové náklady v tis. Kč:
10. Předpokládané náklady v roce 2011 v tis. Kč:
11. Předpokládané uznatelné náklady akce v roce 2011 v tis. Kč
12. Požadovaný příspěvek pro rok 2011 v tis. Kč:
13. Délka budované (rekonstruované) pěší komunikace v m:
14. Finanční náročnost akce na m2 v tis. Kč:

C. Náležitosti žádosti4)
1. Podrobné údaje o řešené lokalitě (celk. počet obyvatel, počet ZTP,……)
2. Podrobná charakteristika cílů akce
3. Projektová dokumentace a technický popis akce
4. Položkový rozpočet akce
5. Požadovaný příspěvek, spoluúčast žadatele, harmonogram
6. Doklad o vlastnictví, spoluvlastnictví nebo jiných práv žadatele k nemovitostem (pozemkům
a objektům), kterých se akce týká
7. Pravomocné stavební povolení
8. Stanovisko odboru dopravy krajského úřadu
9. Prohlášení o zajištění vlastních prostředků
10. Prohlášení o nezcizení majetku po dobu 8-mi let a o jeho trvalém bezplatném užívání
Průvodní list vyplnil:
Prohlášení žadatele:
Žadatel o příspěvek prohlašuje, že údaje uvedené v přiložené žádosti jsou pravdivé a že v případě poskytnutí
příspěvku bude postupovat v souladu s "Pravidly pro poskytování příspěvků pro naplňování programů
zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností a
orientace pro rok 2011" a "Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI" uveřejněných na
internetových stránkách www.sfdi.cz.
Datum:
Podpis statutárního orgánu žadatele:

Poznámky:
Název akce by měl být co nejkratší a nejvýstižnější a ve všech podkladech předložených
k žádosti stejný
2)
Silnice I.tř.,II.tř.,III.tř. nebo místní komunikace
3)
Charakter akce (investiční/neinvestiční)
4)
Doplní žadatel o příspěvek (ano/ne)
1)

