MĚSTSKÝ ÚŘAD BEZDRUŽICE, SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU,
ČSA 196, 349 53 Bezdružice

sbf@bezdruzice.cz
www.bezdruzice.cz

tel.: 725 142 962

podací razítko

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU
UCHAZEČ O BYT

Jméno:................................................................ Příjmení: ..............................................................................
Datum a místo narození: .......................................

Státní občanství:..................................................

Rodinný stav: ..................................................... Telefon: ...............................................................................
Trvalé bydliště uchazeče:................................................................................................................................
.....................................................................................................Od roku:.........................................................

Kontaktní adresa (v případě, že je odlišná od místa trvalého bydliště) ..............................................
...............................................................................................................................................................................

Zaměstnavatel (název, adresa): ...................................................................................................................
Měsíční čistý příjem žadatele...................................................................................................................Kč
(potvrzený zaměstnavatelem, případně Finančním úřadem, Úřadem práce atd.)
SOUČASNÉ BYDLENÍ

Současné bydlení žadatele:

 ve vlastním bytě

 u rodičů



jiné.............................

(podtrhněte, prosím)

Dosavadní byt uchazeče tvoří.......................... m2

Velikost bytu: .......................................................

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Důvod podání žádosti o byt a další údaje, které žadatel považuje za podstatné pro přidělení
bytu:

1z2

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI ŽADATELE

Do požadovaného bytu se nastěhuje ............ osob celkem, z toho nezapatřené děti ..............
Osobní údaje dalších členů domácnosti.
Jméno a příjmení:
Vztah k žadateli:
Datum narození:
Zaměstnavatel:
(měsíční příjem)
1.............................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................................................
5.............................................................................................................................................................................
6.............................................................................................................................................................................
POŽADOVANÁ VELIKOST BYTU

Požaduji byt o velikosti:

 1+1

 2+1

 3+1

 nemám

podanou žádost o přidělení bytu
u jiného obecního, městského úřadu

(podtrhněte, prosím maximálně 2 možnosti)
OSTATNÍ

Prohlašuji, že:

 mám

(podtrhněte, prosím)

„ Prohlášení „
„Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a beru na vědomí, že moje žádost bude
vyřazena z evidence o městský byt, jestliže se prokáže, že jsem o sobě nebo své rodině uvedl
neúplné údaje. Beru na vědomí, že jsem povinen průběžně svou žádost aktualizovat.“
„ Udělení souhlasu s evidencí osobních údajů “
„V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v žádosti
ze dne ……………….….. Městu Bezdružice pro účely „Evidence žadatelů o byt“ v elektronické nebo
jiné podobě na dobu neurčitou.
Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, bude žádost vyřazena z evidence žadatelů
o byt.“
Jakékoli změny související s údaji uvedenými v této žádosti se zavazuji ohlásit do 30-ti dnů.
Podání této žádosti nezakládá nárok na přidělení bytu.

V......................................... dne ........................
2z2

Podpis žadatele........................................

