Město Hranice

Žádost o pronájem bytu
Osobní údaje žadatele:
a) jméno a příjmení ………………………………………………
b) datum narození …………………rod. číslo……………………
c) rodinný stav ……………………………………………………
d) trvalé bydliště ………………………………………………….
Osoby rodiny žadatele, které se s ním budou stěhovat:
Jméno a příjmení
datum narození

vztah k žadateli

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

……………………
……………………
……………………
……………………

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

Ostatní osoby, které žijí v dosavadním bytě:
Jméno a příjmení
datum narození

vztah k žadateli

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

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

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

Údaje o dosavadním bytu:
(zde uvede žadatel velikost a kategorii dosavadního bytu, v němž žije)

Údaje o požadovaném bytu:
(zde uvede žadatel velikost a kategorii požadovaného bytu)

Údaje o pobytu na území města:
(nehodící se škrtněte)
- mám ve Hranicích trvalý pobyt a na uvedené adrese se zdržuji: ANO – NE
- nemám ve Hranicích trvalý pobyt, ale žiji zde déle než-li 3 roky: ANO – NE
adresa: ………………………………………………………………………..
jméno nájemce: ………………………………………………………………
( adresu a jméno nájemce uveďte pouze v případě, že jste na otázku odpověděli ANO )

- nemám v Hranicích trvalý pobyt, ale pracuji zde déle než-li 3 roky: ANO – NE
název firmy zaměstnavatele: ………………………………………………
adresa: …………………………………………………………………….
datum podpisu pracovní smlouvy: ………………………………………
( název firmy, adresu firmy a datum podpisu smlouvy uveďte pouze v případě, že jste na
otázku odpověděli ANO )
Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem v žádosti uvedl, jsou pravdivé.
Všechny změny, které po podání žádosti nastanou, ohlásím nejpozději do 14-ti dnů
Městskému úřadu v Hranicích. Beru na vědomí právní důsledky získání bytu na základě
nepravdivých nebo neúplných údajů.
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…………………………………….

Co je třeba vědět při podávání žádosti o pronájem bytu !!!
…………………………………………………………………
( výpis některých důležitých částí z platných pravidel )
Přidělování obecních bytů do nájmu občanům vychází z Pravidel města Hranice o přidělování bytů do
nájmu občanům, které Rada města schválila dne 06. 05. 2015 usnesením č. RM 06/13/15
( k dispozici na MěÚ Hranice)
Čl. 2 Způsoby přidělování bytů
Obec přiděluje do nájmu ze svého majetku byty : a) podle pořadníku
b) byty v obecním zájmu
Čl. 3 Žádosti o přidělení bytu podle pořadníku
1. Žádost o byt může podat žadatel starší 18 let. Žádost bude přijata, jestliže žadatel :
a) neužívá, nebo nemá k dispozici vlastní byt nebo dům, nestaví nebo nerenovuje vlastní dům
b) má v Hranicích trvalý pobyt nebo žije v Hranicích soustavně déle než 3 roky, nebo je zde zaměstnán déle
než 3 roky
c) v současné době platí řádně nájemné a nemá pohledávky vůči městu ( pokud se nejedná o přechod do
levnějšího bytu), nebo nedluží do některého z veřejných rozpočtů po rozchodu předloží soudní výpověď
z dosud užívaného bytu nebo předloží ověřenou písemnou dohodu, že nebude dále užívat byt ( dohoda
nahrazuje soudní výpověď )
d) neužívá nezákonně obecní byt
Čl. 5 Povinnosti žadatele
1. Obec eviduje žádosti žadatelů o přidělení bytu do nájmu. Tuto agendu vykonává pověřený pracovník
Městského úřadu v Hranicích ( dále jen pověřený pracovník ).
2. Žadatel podává žádost na předtištěném formuláři, který mu vydá pověřený pracovník zároveň s dotazníkem.
Žadatel je povinen vyplnit formulář i dotazník pravdivě.
3. Po podání žádosti je žadatel povinen hlásit všechny změny, které mají vliv na bodové ohodnocení jeho
žádosti, nejpozději však do 14-ti dnů.
4. Žadatel je povinen k 30.9.každého kalendářního roku svoji žádost aktualizovat a potvrdit.

Město Hranice

Dotazník
(v bodech 1- 9 zakroužkujte příslušné písmeno)
1.délka pobytu v obci: (od 15-ti let věku)
a) 3-5 let
b) 5-10 let
c) 10-20 let
d) nad 20 let
2.rodinné poměry:
a) ženatý (vdaná)
b) druh (družka)-prokazatelný vztah delší než 3 roky
c) svobodný(á), rozvedený(á), vdovec (vdova)
3. počet dětí žijících ve společné domácnosti se žadatelem:
a) bezdětný
b) 1 dítě
c) 2 a více dětí
4. počet osob, které by se stěhovaly se žadatelem do přiděleného bytu:
a) méně než 2 osoby
b) 2-4 osoby
c) 5 a více osob
5. dosavadní bytové poměry žadatele:
a) užívá obecní byt, který uvolní po předání nového
b) u rodičů
c) u jiných příbuzných
d) podnájem
e) ubytovna
f) soudní výpověď z obecního bytu na základě rozvodu nebo rozchodu
6. zdravotní stav žadatele a jeho rodiny:
a) přiznán plný invalidní důchod
b) přiznán částečný invalidní důchod
7. velikost současného bytu:
a) 1 pokoj
b) 2 pokoje
c) 3 pokoje
d) 4 a více pokojů

8. obytná plocha současného bytu:
a) do 4 m2 na osobu
b) 5-7 m2 na osobu
c) 8-10 m2 na osobu
d) více jak 10 m2 na osobu

9. kategorie současného bytu:
a) 1. kategorie
b) 2. kategorie
c) 3. kategorie
d) 4. kategorie

Povinnosti žadatele:
1. Obec eviduje žádosti žadatelů o přidělení bytu do nájmu. Tuto agendu vykonává
pověřený pracovník Městského úřadu v Hranicích (dále jen pověřený pracovník).
2. Žadatel podává žádost na předtištěném formuláři, který mu vydá pověřený pracovník
zároveň s dotazníkem. Žadatel je povinen vyplnit formulář i dotazník pravdivě.
3. Po podání žádosti je žadatel povinen hlásit všechny změny, které mají vliv na bodové
ohodnocení jeho žádosti, nejpozději však do 14-ti dnů.
4. Žadatel je povinen v měsíci září každého kalendářního roku aktualizovat a potvrdit
platnost svojí žádost a údaje v ní uvedené.

V Hranicích dne………………………………

podpis…………………………………….

