Město Strakonice
Městský úřad
Odbor majetkový
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Žádost o nájem bytu
Jméno a příjmení:

Rozená:

Rodné číslo:

Datum
narození:

Rod. stav:

Státní občanství:

Adresa trvalého bydliště:

Kontaktní adresa – pokud je odlišná (podnájem + fotokopie podn. smlouvy)

Telefon:

e-mail:

*nepovinný údaj

* nepovinný údaj

Zaměstnavatel – název a adresa:
Pracovní zařazení žadatele:
Osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti po přidělení bytu:
Jméno a příjmení

Manželka - děti

Rodné číslo

Státní občanství

1
2
3
4
5
6
7
V současné době bydlím v bytě: 1+ …..(I..II.,III.,IV. kat.) rozměry celkem:………….…………m2
z toho: kuchyň………….m2 1. pokoj…………..m2 2. pokoj………….m2 3. pokoj……….. m2
ostatní:…………………………………………………………………………………………………
Majitel domu:…………………………………………..adresa:………………………………………
(bytu)
Nájemce bytu:………………………………………………………………………………………….
Celkový počet osob v bytě:…………………….. z toho dětí do 10 let……………………………...
Potvrzení správce bytového fondu:
* (dle občanského průkazu)

Potvrzení majitele domu(bytu):
* (dle občanského průkazu)

Odůvodnění žádosti o nájem bytu (vyplní žadatel o nájem bytu)

Čestně prohlašuji, že jsem navázal spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu
Strakonice, ohledně řešení své tíživé životní situace.
Podpis žadatele………………………

Příjmy žadatele o nájem bytu:
Potvrzení zaměstnavatele o příjmu:
Průměrný čistý měsíční příjem ………..……………………………………….Kč.
Pracovní poměr je sjednán na dobu…………………………………………….
Razítko, podpis…………………………………………………………………

Osoba samostatně výdělečně činná (doloženo daňovým přiznáním za předchozí rok)

Potvrzení Úřadu práce ČR:
Sociální dávky…………………………………………………………………Kč
Razítko, podpis…………………………………………………………………

Ostatní příjmy:

Příjmy příslušníka rodiny žadatele o byt:
Potvrzení o příjmu příslušníka rodiny žadatele o byt:
Jméno příslušníka rodiny…………………………………………………………..
Průměrný čistý měsíční příjem…………………………………………………….Kč
Sociální dávky……………………………………………………………………..Kč
Razítko, podpis……………………………………………………………………….
Ostatní příjmy………………………………………………………………………...

Žadatel:………………………………… má / nemá………………………..
ke dni podání žádosti o nájem bytu nesplněné závazky vůči městu Strakonice.
Osoby, které budou žít s žadatelem ve společné domácnosti po přidělení bytu:
1)…………………………………………..má / nemá……………………………..
2)…………………………………………..má / nemá……………………………..
3)…………………………………………..má / nemá……………………………..
4)…………………………………………..má / nemá……………………………..
5)…………………………………………..má / nemá……………………………..
6)…………………………………………..má / nemá……………………………..
7)…………………………………………..má / nemá……………………………..
ke dni podání žádosti o nájem bytu nesplněné závazky vůči městu Strakonice.

V případě vlastnictví či spoluvlastnictví jiné nemovitosti vhodné k bydlení, tuto uvést :

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že ke dni podání žádosti o nájem bytu nejsem nájemcem družstevního bytu, a ke
dni podání žádosti o nájem bytu nejsem vlastníkem či spoluvlastníkem domu nebo bytu či jiné
nemovitosti vhodné pro bydlení. Jsem si vědom/a toho, že tuto podmínku musí splňovat i další
členové domácnosti, kteří budou v bytě bydlet.
Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedené v žádosti o nájem bytu uvedl/a p r a v d i v ě .
Jsem si plně vědom/a případných následků nepravdivého čestného prohlášení.
Svým podpisem dále potvrzuji, že mi byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů poskytnuta informace o zpracování osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím
dálkový přístup na webových stránkách města : www.strakonice.eu/gdpr.

………………………………………………
datum

……………………………………………………………………
podpis žadatele o nájem bytu

