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Odborný posudek Nová zelená úsporám Light  
navrhovaná opatření

IDENTIFIKACE ŽADATELE

Jméno a příjmení

  Žadatel je vlastníkem posuzované nemovitosti a má v ní trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022

  Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

  Žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Ulice: Č. p/č. e..: PSČ

Obec: Kraj:

Typ stavby dle KN:
  Rodinný dům        Stavba pro bydlení        Stavba pro rodinnou rekreací

  Jiný:

ZÁSTUPCE MAS nebo EKIS                        MAS                             EKIS

Jméno a příjmení:

Pobočka MAS/EKIS:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Typ opatření
Navrhovaná  

opatření (A/N)
Doporučená tloušťka 

izolace (mm)
Délka (běžný metr) 

nebo počet kusů:

Zateplení fasády

Zateplení střechy –

Zateplení stropu pod půdou –

Zateplení podlahy na zemině nebo  
nad nevytápěným prostorem

–

Výměna oken

Výměna vchodových dveří
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Poznámky, další údaje k navrhovaným opatřením, doporučené typy materiálů a výrobků apod.

Žadatel předpokládá realizaci dalších opatření s využitím programu Nová zelená úsporám?

 ANO          NE 

Předpokládaný termín dokončení realizace opatření:           rok: ……...........….  měsíc:   ……...........................….

V ......................................................................................... dne: .................................................. 

…………………………………………………….                                               

 Podpis zástupce MAS/EKIS 
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