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(bydlišt ě)
Poznámka

Biňovec Vladimír Litvínovice žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Bláha Miroslav Hajany v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla
Coufal Zdeněk České Budějovice v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla
Čapková Alena Tábor v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla

Gegnerová Anna Trhové Sviny žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Havlíčková Petra Velešín žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti

Heideker Petr Volyně žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Hořejš Jan Vrbice v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla

Hrdina Zdeněk Temelín v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla, nebyla 
doručena listinná verze žádosti 

Janečková Pavlína Hůry v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla
Jelínek Luboš Jistebnice v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla
Jirsík Miroslav Horní Planá žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Jiřík František Tučapy žádatel podal písemnou žádost o storno žádosti

Kazda Jiří Dívčice v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla
Kochlöfl Milan Včelná v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla
Kostka Václav Jarošov nad Nežárkou v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla
Kotalík Jindřich Písek v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla
Koubek Josef Předotice žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Krajňák Petr Malonty v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla, odlišné kódy 

žádostí
Kuželka Marek Rakovice v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla
Lišková Anna Prachatice v žádosti chybí SVT kód nového zdroje vytápění

Lukeschová Věra Záblatí v žádosti chybně uveden SVT kód nového zdroje
Mareš Miroslav Chlumany v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla

MARŠÁK Roman ČKYNĚ v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla, odlišné kódy 
žádostí

Mařanová Martina Hluboš kotel na biomasu nelze měnit za kotel na uhlí - v rozporu s 
pravidly

Moravec Miroslav Český Krumlov žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Mrkvičková Radka Strakonice žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Němec Bohumír Nová Včelnice výměna zdroje tepla proběhla v roce 2014 - v rozporu s 

pravidly
Novotný Jan České Budějovice v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla

Pánková Dana Soběslav v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla
Petrák František Trhové Sviny v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla

Plaček Vít Dolní Žďár zdroj tepla kamna domácí výroby-v rozporu s pravidly
Samcová Darina Rovná v žádosti chybně uveden SVT kód nového zdroje

Špalek Petr Žár v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla, odlišné kódy 
žádostí

Špiroch Josef Včelná žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Štrobl Miroslav Dolní třebonín v žádosti chybně uveden SVT kód nového zdroje
Trnka Zdeněk Zahájí v žádosti chybí SVT kód nového zdroje tepla

Veřtát Jaroslav Tábor žadatel podal písemnou žádost o storno žádosti
Zahradník Karel Chýnov v žádosti chybně uveden SVT kód nového zdroje 
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