Žádost o zpracování kvasu (ovoce) v obecní pěstitelské pálenici ve Staré Vsi
Stará Ves 75, 750 02 Přerov, IČO: 00636584, DIČ: CZ00636584
kvasu ……………………………………………l

z ovoce ……………………………………….

Tel. 581 22 20 69

1. Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………… rodné číslo …………………………………………………..
Adresa trvalého bydliště ………………………………………………………………………PSČ ……………...… telefon ….……………….………………..
2. a) * Jsem fyzická osoba, která na vlastním pozemku vypěstovala ovoce.
Katastrální území a název obce: …………………………………………………………………………………………………………………………………...
b) * Jsem fyzická osoba, která na pozemku, který jsem oprávněn užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce.
Specifikace právního vztahu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) * Jsem zaměstnanec fyzické osoby uvedené v písmenu a) nebo b), který ovoce obdržel ve formě naturálního plnění.
Předkládám potvrzení zaměstnavatele (§ 13 zákona č. 1/1992 Sb., zákon o mzdě a odměně za pracovní pohotovost
a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů).
3. Stvrzuji, že surovinou dodanou pro pěstitelské pálení je ovoce, šťávy nebo odpad z jeho zpracování, a to v čerstvém nebo
ve zkvašeném stavu, neobsahující cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.
4. V tomto výrobním období (od 1.7. do 30.6.) jsem si nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici. ANO*
NE*
Množství v měřících jednotkách (v litrech etylalkoholu): ……………………………………
Adresa a obchodní jméno (provozovatele pěstitelské pálenice): ………………………………………………………………………………………..
5. Souhlasím*, nesouhlasím* se smícháním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů.

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

Podpis pěstitele …..…………………………….

*Nehodící se škrtněte
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