Příloha č. 1 Žádost o nájem bytu ve vlastnictví města Třeboně

ŽÁDOST o nájem bytu
ve vlastnictví města Třeboně
ŽADATEL
příjmení:
datum narození:

jméno:
stav:
obec

roz.:
st. obč.:
ulice, číslo domu

PSČ

trvalé bydliště dle OP
současné bydliště
kontaktní telefon
název zaměstnavatele pracovní zařazení zaměstnán od data
zaměstnání
telefon
MANŽEL (MANŽELKA), DRUH (DRUŽKA)
příjmení:
datum narození:

jméno:
stav:
obec

roz.:
st. obč.:
ulice, číslo domu

PSČ

trvalé bydliště dle OP
současné bydliště
kontaktní telefon
název zaměstnavatele pracovní zařazení zaměstnán od data
zaměstnání
telefon
PŘÍSLUŠNÍCI DOMÁCNOSTI (KTEŘÍ BUDOU S ŽADATELEM BYDLET)
příjmení a jméno

datum narození vztah k žadateli

bydliště

OSOBNÍ ÚDAJE DALŠÍCH OSOB, KTERÉ BYDLÍ V BYTĚ SPOLEČNĚ S ŽADATELEM, ALE
O BYT NEŽÁDAJÍ (uveďte osoby bydlící v bytě se souhlasem majitele nebo správce domu)
příjmení a jméno

datum narození

vztah k žadateli

bydliště

Charakter obývaného bytu, domu (současné bydliště):
(zatrhněte ):
 žadatelova rodina žije v oddělených domácnostech (údaje vyplní oba a barevně odliší)
městský byt

družstevní byt

byt v osobním vlastnictví

nájemní byt

ubytovna

rodinný domek

počet bytových jednotek v RD: _________

a jejich velikost: _________________

pronájem na dobu určitou do ______________

pronájem na dobu neurčitou

podnájem na dobu určitou do ______________

podnájem na dobu neurčitou

bydlení na základě smlouvy

na základě ústní dohody

Jiná specifikace současného bydlení __________________________
nájemce bytu: _______________________________________________________
majitel domu/bytu: ___________________________________________________

velikost bytu:_____

obytná plocha bytu:____m

2

nájemné:____Kč/měsíc

*) zaškrtněte křížkem jednu z možností
Odůvodnění podání žádosti
včetně vysvětlení, pokud zájemce o byt nebydlí na adrese trvalého pobytu

Prohlašuji, že jsem v žádosti uvedl (uvedla) pravdivé údaje a že splňuji tyto podmínky
pro zapsání do seznamu žádostí o nájem bytu:
a) Žadatel je zletilý, má prokazatelné bydliště minimálně po dobu 36 měsíců na území města
Třeboně a místních částí Třeboně (Břilice, Branná, Holičky, Nová Hlína, Přeseka, Stará Hlína)
nebo místo výkonu práce z hlavního pracovního poměru po dobu minimálně 6 měsíců na území
města Třeboně a místních částí Třeboně.

b) Žadatel nemá vůči městu Třeboni neuhrazené závazky.
c) Žadatel nenarušuje ve svém bydlišti občanské soužití a nikdy neobýval obecní byt neoprávněně.
d) Žadatel uhradí manipulační poplatek 500,- Kč plus DPH dle platných právních předpisů v době
podání žádosti.
e) Na vyzvání je žadatel povinen plnění těchto podmínek písmene a) až d) prokázat odpovídajícím
dokladem.
Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů.

Dne: …………………………..

Podpis žadatele:……………………………………

K prověření a doplnění údajů je žadatel povinen každoročně, nejpozději do 31.12., obnovit žádost
zaplacením poplatku ve výši 100,- Kč plus DPH dle platných předpisů na majetkovém odboru. Žadatel
je povinen nahlásit všechny změny údajů uvedených v žádosti o nájem bytu a vyplnit na místě čestné
prohlášení (uvedené v žádosti o byt). V případě, že žadatel neprovede aktualizaci žádosti ani
po písemném upozornění, dojde k vyřazení jeho žádosti.
Čestné prohlášení žadatele při obnovení žádosti o nájem bytu v majetku města Třeboně o tom,
že všechny údaje v žádosti jsou pravdivé:
Datum

Podpis žadatele

K žádosti předložte fotokopie následujících dokladů:
- Rozsudek o rozvodu manželství, svěření dětí do péče, stanovení výživného, dohodu
o majetkovém vypořádání rozvedených manželů
- Pokud je žadatel v pronájmu nebo podnájmu – podnájemní nebo nájemní smlouva a
potvrzení pronajímatele o řádném hrazení nájemného

