ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉHO ODŠKODNĚNÍ
podle zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených
mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně
některých zákonů
___________________________________________________________________

A. Oprávněná osoba1
Příjmení (všechna): …………..……………………………………………………………….
Rodné příjmení:

…………………………………………………………………………...

Jméno (případně jména): ………………………...……..................................................
Datum narození:

…………………………………………………………………………..

Adresa místa trvalého pobytu:

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

Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu)2:
………………………………………………………..….
……………………………………………………………
Druh identifikačního dokladu3:

……………..…..…..….…………………………………

Číslo identifikačního dokladu3:

………………....………..…..…………………………..

Telefonní číslo (nepovinný údaj)2: ……..…………..……….………………………………..
e-mail (nepovinný údaj)2:

………...……………....…………………………………

Podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) a b) ve spojení s § 2 odst. 1 a § 3 odst. 2 zákona č. 324/2021
Sb. je oprávněnou osobou
a) fyzická osoba, která byla v období od 16. října 2014 do 13. října 2020 přihlášena k trvalému pobytu
v obci Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín nebo Vlachovice,
b) fyzická osoba, která byla v období od 16. října 2014 do 13. října 2020 držitelem povolení
k trvalému pobytu a byla přihlášena k pobytu v obci Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín
nebo Vlachovice.
1

U oprávněných osob zastoupených zákonným zástupcem, poručníkem či opatrovníkem (viz část
B. žádosti) se údaj nevyplňuje.
2

3

U nezletilých dětí, kterým nebyl vydán občanský průkaz nebo cestovní doklad, se údaj nevyplňuje.

Strana 1 z 3

B. Zákonný zástupce či poručník (u nezletilých dětí) – opatrovník
Část B. se vyplňuje pouze v případech, kdy oprávněná osoba nepodává žádost sama.

Příjmení (všechna): …………..…………………….…….…………………………………...
Rodné příjmení:

……………………………………….….……………………………….

Jméno (případně jména): …………………….………….…...……..................................
Datum narození:

………………………………………..………………………………….

Adresa místa trvalého pobytu:

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

Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu):
………………………………………………………..….
……………………………………………………………
Telefonní číslo (nepovinný údaj): ……..…………..……….………………………………..
e-mail (nepovinný údaj):

………...……………....…………………………………

Název4:

………………………………………………………………………………...…

Sídlo4:

……………………………………………….....……………………………….

Vztah k oprávněné osobě (otec, matka, poručník, opatrovník):
……………………………………...……..…………………………………….
Veřejný opatrovník: …………………….………………..………….………………………...
Zastoupen:

…………………………………..……….………………………………

Žádám o poskytnutí jednorázového odškodnění podle zákona č. 324/2021 Sb.,
o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu
muničních skladů Vlachovice - Vrbětice a o změně některých zákonů.

4

Vyplňuje se pouze v případě opatrovníka, který je právnickou osobou.
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Jednorázové odškodnění požaduji
(označte a vyplňte pouze jednu z nabízených možností)

1. uhradit na bankovní účet (číslo a název banky):
………………………………………………………………………………………
……………………………....………………………………………………………
2. uhradit poštovní poukázkou na adresu:
……………………………………………………..………………………………..
..……………………………….…………………………………………………….

V ………………………………………… dne ………………………………..
Podpis ……..………….…….

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI:
Žádost o poskytnutí jednorázového odškodnění lze podávat od 1. ledna 2022
do 30. června 2022.
Ministerstvo vnitra rozhodne o žádosti do 90 dnů od jejího obdržení.
Výplata odškodnění proběhne do 30 dnů od vyhovění žádosti.
Rozhodnutí o kladném vyřízení žádosti se žadateli nezasílá. Žadateli tedy bude buď
vyplaceno odškodnění, nebo obdrží rozhodnutí o zamítnutí žádosti.
Získáním jednorázového odškodnění žadatel ztrácí možnost uplatňovat jiné
nároky vzniklé v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů
Vlachovice-Vrbětice.
Adresa pro zaslání žádosti cestou
poštovní přepravy:
Ministerstvo vnitra
náměstí Hrdinů 1634/3
P. O. BOX 155
140 21 Praha 4
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Elektronická pošta: posta@mvcr.cz
(pozn.: při podání žádosti e-mailem musí
být e-mail opatřen uznávaným
elektronickým podpisem, jinak nebude
žádost vyřizována)

Datová schránka: 6bnaawp

