Žádost o přidělení nájemního bytu
1. Osobní údaje žadatele
Jméno a příjmení : ……………………………………………… Rodinný stav : ……………………...
Datum narození : ……………………… Rodné číslo : ……………/……… Státní přísluš.: …………
Telefonní číslo : …………………………………. Email : ……………………………………………
Trvalé bydliště : ………………………………………………………………………………………….
Adresa současného bydliště : …………………………………………………………………………….

2. Osoby, které budou s žadatelem bydlet ve společné domácnosti
Jméno a příjmení

datum narození

vztah k žadateli

pohlaví

……………………………………

………………..

………………….

……………………

……………………………………

………………..

………………….

……………………

…………………………………...

………………..

………………….

……………………

…………………………………...

………………..

………………….

……………………

……………………………………

………………..

………………….

……………………

3. Žadatel žádá o nájemní byt o velikosti (zakroužkujte - lze označit pouze dva typy bytu)
0+1

1+1 (1+KK)

2+1 (2+KK)

3+1

4+1

Doplňující požadavky ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Doplňující údaje o žadateli
Důvodem podání mé žádosti je …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
V současné době jsem zaměstnán v pracovním poměru *ANO *NE
Název firmy zaměstnavatele : ……………………………………………………………………………
Adresa zaměstnavatele : …………………………………………………………………………………
Jsem zaměstnán na dobu

*URČITOU

*NEURČITOU

jako (profese) ………………………..

Datum podpisu pracovní smlouvy ………………………………
Nehodící škrtněte *

5. Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti, jsou pravdivé. Případné změny, které nastanou po
podání žádosti, ohlásím nejpozději do 14-ti dnů. Beru na vědomí právní důsledky získání bytu na
základě nepravdivých nebo neúplných informací.
Osobní údaje uvedené v této žádosti jsem poskytl(a) dobrovolně a souhlasím, aby byly Městem
Hranice shromažďovány a zpracovávány, dokud tento souhlas písemně nevezmu zpět.

V Hranicích dne : …………………………

Podpis žadatele : …………………………………

Povinné přílohy žadatele:
•
•
•
•

Výpis z centrální evidence exekucí
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z insolvenčního rejstříku
Potvrzení MěÚ Hranice o bezdlužnosti žadatele za místní poplatky a služby

POUČENÍ – INFORMACE
-

-

Žádost může podat osoba starší 18-ti let a splňuje veškerá kritéria pro přijetí žádosti, které jsou
k dispozici k nahlédnutí na požádání.
Podáním žádosti se žadatel registruje do seznamu uchazečů o byt
O přidělení bytu rozhoduje příslušná komise, která se řídí schválenými zásadami pro evidenci
přidělování bytů a následně dává podmět k usnesení Radě MěÚ
Nájemné se stanovuje 60 Kč/m2 a před podpisem smlouvy se skládá finanční jistota ve výši 4.000,- Kč
u bytů velikosti 0+1 až 1+KK a 8.000,- Kč u bytů 2+kk až 4+1
Podáním žádosti je žadatel registrován v seznamu uchazečů o byt po dobu 1 kalendářního roku.
Povinností žadatele je tuto žádost před uplynutím 1 roku podat opětovně a to bez předešlé výzvy.
V případě, že takto neučiní bude ze seznamu vyloučen a novou žádost může podat opět až po uplynutí
dvou let po provedení vyloučení ze seznamu.
Veškerá sdělení písemného charakteru se provádějí na adresu současného bydliště uvedené v žádosti.
V případě, že žadatel chce svou žádost doplnit o údaje, které nejsou jejím předmětem učiní tak formou
písemné přílohy s vlastnoručním podpisem.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s poučením a informacemi v plném rozsahu a současně jsem využil všech svých
práv seznámit s podmínkami pro přijetí této žádosti a plně je respektuji.

V Hranicích dne : ……………………

Podpis žadatele : …………………………..

