
Žadatel
Obec/město                                               

(bydlišt ě)
Poznámka

Bednařík Jiří Strakonice storno žádosti na základě žádosti od žadatele 
Bína Milan Soběslav žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti

Dudáková Anna Kamenný Újezd nemovitost vedena v KN jako rozestavěná budova - v 
rozporu s pravidly

Finda Martin Dačice žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Fryš Martin Želeč kotel výhradně na biomasu nelze měnit za kotel 

kombinovaný - v rozporu s pravidly
Holát František Jindřichův Hradec storno žádosti na základě žádosti od žadatele 

Juruš Pavel Soběslav žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Kabelová Marie Protivín storno žádosti na základě žádosti od žadatele 
Kloudová Jana Olešník žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Kotrc František Bavorov nemovitost není zapsána v KN - v rozporu s pravidly
Kůta Miloslav Chrášťovice žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti

Kyselová Helena Jílovice žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Lapšanský Ján Přehořov storno žádosti na základě žádosti od žadatele 

Merunka Vladimír Kaplice kotel výhradně na biomasu nelze měnit za kotel na uhlí - 
v rozporu s pravidly

Novotný Ladislav Tábor storno žádosti na základě žádosti od žadatele 
Pajdla Antonín Radošovice žadatel předložil žádost o dotaci, která nebyla podepsána

Pešek Jan České Budějovice storno žádosti na základě žádosti od žadatele 
Peterka Miroslav Praha storno žádosti na základě žádosti od žadatele 
Picka Jaroslav Velký Ratmírov není splněna podmínka - současné užití akumulační 

nádoby  ke kotli s ručním přikládáním paliva
Stejskal Ladislav Peč žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti

Stibal Miloš Tábor storno žádosti na základě žádosti od žadatele 
Šíma Zdeněk Dráchov storno žádosti na základě žádosti od žadatele 
Štefl Ladislav Jindřichův Hradec žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti

Švehla Jiří Čestice žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Vaněk Milan Písek storno žádosti na základě žádosti od žadatele 
Vaňha Pavel Hospříz žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
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