
obec Dolní vilímeč

Od:
Odesláno:
Komu:

Předmět:

Příznak pro zpracování:
Stav příznaku:

Kategorie:

§oukup Vlastislav [vlastislav. sou kup@telc, eu]
4. prosince 20191718
'Bohuslavice (oubohuslavice@volny.cz)'; 'Borovná (ouborovna@volny.cz)'; 'Černíč'; 'Dolní
Vilímeč'; 'Doupě (obecdoupe@volny.cz)'; 'Dyjice (oudyjice@volny,cz)'; 'Horní Myslová';
'Hostětice (obechostetice@seznam.cz)'; 'Jindřichovice (oujindrichovice@seznam.cz)';
'Klatovec'; 'Knínice'; 'KosteJní Myslová'; 'Krahulěí (obec.krahulci@volny,cz)'; 'Krasonice
(krasonice@seznam.cz)'; 'Lhotka'; 'Markvartice (markvartice@icz)'; 'Mrákotín
(mestys.mrakotin@seznam.cz)'; 'Mysletice'; 'Mysliboř (myslibor@post.cz)'; 'Nevcehle';
'Nová Říše (obecniurad@novarise.cz)'; 'Olšany (obec.olsany@seznam.cz)'; 'Olší
(obecolsi@seznam.cz)'; 'Ořechov (obec.orechov@volny,cz)'; 'Panskg Dubenky
(panske,dubenky@seznam.cz)';'Radkov {radkov@i.cz)';'Rozseč';'Rásná
(rasna@volny.cz)'; 'Rídelov (ridelov@ridelov.cz)'; 'Sedlatice (lubosstastny@seznam,cz)';
'Sedlejov (sedlejov@volny.cz)'; '§tará Říše (stararise@volny.cz)'; 'Stracltoňovice
(strachonovice@volny.cz)'; 'Svojkovice (barton.svojkovice@seznam,cz)'; 'Urbanov
(urbanov@volny,cz)';'Vanov (ouvanov@seznam.cz)';'Vanůvek
(obecvanuvek@seznam.cz)'; 'Vápovice'; 'Volevčice (obecvolevcice@seznam.cz)';
'Vystrčenovice'; 'Zadní Vydří {ozvyd@volny.cz)'; 'Zdeňkov (obec.zdenkov@centrum.cz)';
'Zvolenovice',,' Zatec (obec.zatec@tiscali. cz)'
informace pro vlastníky lesa

Zpracovat
Opatřeno příznakem

Červená kategorie

Dobrý den, ahoj,

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního
příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. t0.2aL7 do 3l.
t2, zat'B.

Yýzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterymi §e stanovují podmínky pro poskytování
finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10.
2017 do 31 . 12.2018 (čj. 49334l2a19-1ÝIZE-I622l ze dne 28. lL.2019). Příjem žádostí
nestátních vlastníku probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2.2020.

Žádosti se poyinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele
zveřejněného (včetně uživatelské příručky) na webových stránkách NIZe {viz. níže).Na
těchto strankách také nalezrtete znění zásad dotačního programu, stručnou příručku pro
žadatele a další informace.

httpl{gjtgri,czlpqblic/ryeblmzeilesy/lpsnictvil'p§ptqvaqi-a-qcbrana-lesulkurovcova-
kalamita/fi nancni -irri sp§vki,-na-kurovgovef

Pro případné dotazy bylaňizena telefonní linka MZe:221815 031, ÚT - Čr od 8:00 do
12:00 hod.

Email pro metodické dotazy: prispevky*kurovec@mze.cz

Email pro technické dotazy: helpdesk@mze.cz
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Většina vlastríků lesa v rámci ORP Telč je bohužel silně zasaženakůrovcovou kalamitou a
jejími dopady. Ztoh*o důvodu Yás žádám o zveřejnění této informace způsobem obvyklým
ve Vaší obci. Bylo by škoda, kdyby se vlastníci lesa nepokusili využít nabízenou částečnou
finanční kompenzaci.

Děkuji Vám za spoluprác\ apřeji pohodový zbytek dne

S pozdravem

lng. Vlastislav SOUKUP
tel. č. + 42CI 724 135 466,567 772 49I
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Telč
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