ŽÁDOST O NÁJEM BYTU
Razítko podatelny:

Žádost zařazená do seznamu žadatelů dne:
......................................................................

Jméno, příjmení...............................................................................................nar.:................................
Rodinný stav:........................................................ Počet dětí, o které pečuji........................................
Trvalý pobyt (adresa):
……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon:.............................................................e-mail……………………………………………………….
Skutečný pobyt, adresa pro doručování (vyplní se, pokud je odlišný od trvalého pobytu):
………………………………………………………………………………………………………………………
V bytě se mnou budou bydlet tyto osoby včetně dětí:
Jméno, příjmení

dat.narození

bydliště

vztah k žadateli

1.
2.
3.
4.
5.
6.

U koho a jak bydlíte?................................................................................................................................
(př. u rodičů, prarodičů, v podnájmu, nájmu, u přítele/kyně, známých, na ubytovně,…)
Jaký je celkový počet obytných místností v dosavadním bydlení?...........................................
Máte zájem o byt velikosti (např.: garsoniéra, 1+1, 2+1 atd.) …….........................
Důvod podání žádosti o městský byt:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE – vyplňuje se pouze na vyžádání MěÚ Přimda
Potvrzujeme, že uvedenou osobu zaměstnáváme - trvale, krátkodobě, příležitostně, chceme jej
dlouhodobě zaměstnat.
Průměrný měsíční hrubý příjem činí .............................................
Razítko a podpis zaměstnavatele: ..................................................
Podnikatel doloží kopii živnostenského listu.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Čestně prohlašuji, že všechny údaje v této žádosti a v tomto čestném prohlášení, jsou pravdivé. Zároveň
se zavazuji, že pokud dojde ke změně některého z údajů uváděné v této žádosti a v tomto čestném
prohlášení, nahlásím tuto změnu na Městský úřad v Přimdě.
Beru na vědomí skutečnost, že svoji žádost musím vždy po roce od podání žádosti bez vyzvání
písemně aktualizovat a potvrdit, že na své žádosti trvám. V případě nesplnění beru na vědomí, že
mnou podaná žádost bude po roce od podání vyřazena z evidence žadatelů.
V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, uděluji tímto
souhlas k tomu, aby Městský úřad Přimda zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje,
týkající se mojí osoby, uvedené v mé žádosti o nájem bytu, a to především za evidenčními a
informačními účely, souvisejícími s projednáváním předmětné žádosti na jednání bytové komise a Rady
města Přimda. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.
Žadatel bere na vědomí, že přijetím žádosti o nájem bytu nevzniká městu povinnost nájemní smlouvu
s žadatelem uzavřít.

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

...........................................
podpis žadatele

POUČENÍ
Žádost vyplňte hůlkovým písmem. Po vyplnění a podepsání odevzdejte na podatelně MěÚ v Přimdě.
Pokud nepostačí pro uváděné údaje tento formulář, doplňte jej zvláštní přílohou.
Tučně vyznačené údaje jsou povinné!

