Příloha č. 1

ŽÁDOST
o přidělení bytu
(Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem)

Žadatel
Jméno a příjmení

Rodné číslo

Stav

Trvalý pobyt

Zaměstnání a adresa zaměstnavatele

Tel.:

Tel.:

Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne
ze zákona nebo smluvně právo společného nájmu
Jméno a příjmení

Rodné číslo

Trvalý pobyt

Stav

Vztah k žadateli

Zaměstnání a adresa zaměstnavatele
Jméno a příjmení

Trvalý pobyt

Rodné číslo

Stav

Vztah k žadateli

Zaměstnání a adresa zaměstnavatele
Důvody pro uzavření dohody o společném nájmu s dalšími osobami mimo manžela(ky) žadatele uveďte
v odůvodnění žádosti.

Další příslušníci domácnosti žadatele, kteří se nastěhují do pronajatého bytu
Jméno a příjmení

Rodné číslo

Vztah k žadateli

Příjmy žadatele a příslušníků jeho domácnosti (pouze pro byty dle čl. 1, odst. 1, bod 6)
Jméno a příjmení

Průměrný měsíční čistý příjem v období
1 roku před podáním žádosti

Příjmy jsou žadatelem uváděny dobrovolně v jeho vlastním zájmu s ohledem na možnost posouzení
žádosti. Uvedené příjmy je třeba před pronájmem bytu aktualizovat a doložit potvrzením mzdové účtárny
všech zaměstnavatelů, potvrzením sociálního nebo poštovního úřadu, u podnikatelů daňovým přiznáním
z podnikatelské činnosti. Výživné, případně jiné srážky doložit rozhodnutím soudu.

Odůvodnění žádosti

Odůvodnění většího rozsahu a případné doklady uveďte v příloze žádosti.

Současné bytové poměry žadatele
Současná adresa bytu, ubytovny, podnájmu (nehodící se škrtněte)
Velikost bytu

Celková plocha bytu v m2 pozn.

Kategorie

Všechny osoby včetně žadatele trvale bydlící v bytě
(nájemce bytu dle nájemní smlouvy nebo rozhodnutí označte podtržením)
Jméno a příjmení

Rodné číslo

Datum přihlášení k trvalému pobytu

Potvrzení vlastníka (správce) domu o pravdivosti údajů, týkajících se bytu
a o řádném placení nájemného za tento byt
čitelné jméno, příjmení a adresa vlastníka (správce) domu

datum

podpis

razítko

Současné bytové poměry osob, které budou spolu s žadatelem tvořit novou
domácnost a bydlí v jiném bytě než žadatel

Potvrzení vlastníka (správce) domu o pravdivosti údajů, týkajících se
bytu a o řádném placení nájemného za tento byt
čitelné jméno, příjmení a adresa vlastníka (správce) domu

datum

podpis

razítko

Upozornění pro žadatele
Na vyzvání posuzovatele žádosti nebo budoucího pronajímatele doplní žadatel v požadovaném rozsahu
a formě žádost rovněž údaji o předchozích bytových poměrech. Nedoplnění těchto údajů ve stanoveném
termínu může mít za následek zastavení vyřizování žádosti.
Nemovitý majetek žadatele a příslušníků jeho budoucí domácnosti
(uveďte kolaudované i rozestavěné stavby, pozemky, byty vč. družstevních, případně spoluvlastnické
podíly k uvedeným nemovitostem)

Čestné prohlášení žadatele a členů jeho budoucí domácnosti starších 15 let
Prohlašuji tímto, že:
1.

Nejsem nájemcem, ani vlastníkem jiných, nežli uvedených bytů a nemovitostí.

2.

Veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.

3.

Jsem si vědom toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů v této žádosti může mít
za následek neplatnost nájemní smlouvy k bytu uzavřené na základě této žádosti.

4.

Prohlašuji, že vůči městu a jeho organizacím nemám neuhrazené závazky.

5.

Souhlasím s tím, aby v žádosti uvedené osobní údaje byly uvedeny v neveřejném evidenčním
systému vlastníka obecního bytového fondu.

V .................... dne ........................

................................
Podpis žadatele
Čitelné podpisy členů žadatelovy budoucí domácnosti
Přílohy: (doklady o dosavadním bydlení - např. nájemní smlouvy nebo rozhodnutí o výměně bytu,
rozsudky soudu, lékařská doporučení, doporučení zaměstnavatele, doklady o výši příjmů apod.)

Úřední poznámky:

