6

5

Označení
JPRL
8

Kód
vlastnictví

7

7. Kód vlastnictví - vztah žadatele k parcele
První místo - žadatel Druhé místo - identifikace vlastníka parcely
1 jediný vlastník
A fyzická osoba nepodnikající
2 spoluvlastník
B fyzická osoba podnikající
3 nájemce
C právnická osoba (podle zákona č. 513/1991 Sb.,
4 podnájemce
obchodní zákoník, ve znění pozdějších přepisů)
D sdružení bez právní subjektivity
E sdružení s právní subjektivivou

10

Dřevina

H vysoká škola
I církev. církevní řády
a kongregace
J nadace, veřejně
prospěšné společ.
K kraj

9

SLT

2. IČ (bylo-li přiděleno)

*vyplní vlastníci, kteří hospodaří dle LHO

slovně
14

Počet technických
jednotek
ha/km
ks
15
16

Celkem

17

Sazba
dotace v Kč
18

Požadovaná výše dotace v Kč

4. Zahájení prací (měsíc/rok)

8. Označení JPRL - jednotka prostorového rozdělení lesa dle LHP/LHO
9. SLT (soubor lesních typů v souladu s LHP/LHO) - vyplňuje se pouze u dotačního titulu uměla obnova první a opakovaná
10. Dřevina - vyplňuje se pouze u dotačního titulu umělá obnova první a opakovaná, individuální ochrana poloodrostků a odrostků
11,12,13 Indikace - vyplní se číselná indikace jednotlivých předmětů dotace dle Výzvy
14. Slovně - uvede se zkráceně, výstižně předmět dotace
15.ha/km - výměra obnovy (ha) - uvede se u umělé obnovy první a opakované, individuální ochany poloodrostků a odrostků, individuální ochrany
kostry porostu, na 2 desetinná místa, opakované výchovy, zaokrouhlování dolů
- délka oplocení (km) - na 3 desetinná místa, zaokrouhlování dolů
16. ks -počet poloodrostků, odrostků v ks u umělé obnovy první a opakovené, individuální ochrany a u ochrany kostry porostu
17. sazba dotace - uvede se daná sazba ke každému předmětu dotace dle Výzvy

indikace
11 12 13

Předmět dotace

3. Datum narození (FO)

Bližší identifikace předmětu dotace včetně dotčených pozemků

1. a LHP/LHO - platnost lesního hospodářského plánu (LHP) nebo osnovy (LHO);
1. b LHC - šestimístný číselný kód lesního hospodářského celku

POUČENÍ/VYSVĚTLIVKY

Číslo
parcely*

Katastrální území *
(název,číslo)

1. b LHC

1. a LHP/LHO

