Město Uherský Ostroh
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 430 521, e-mail: podatelna@uhostroh.cz, www.uhostroh.cz

ŽÁDOST O PRONÁJEM SOCIÁLNÍHO BYTU
Základní údaje o žadateli:
Příjmení:

Jméno:

Titul:

Rodné příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Stav:

Trvalé bydliště (město, ulice, č.p., PSČ)
Telefon / mobil:

E-mail:

Zaměstnavatel (adresa, místo pracoviště, kontakt)

Výše průměrného čistého příjmu za období 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti

Základní údaje o další osobě v domácnosti: manžel /-ka; druh / družka
Příjmení:

Jméno:

Titul:

Rodné příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Stav:

Trvalé bydliště (město, ulice, č.p., PSČ)
Telefon / mobil:

E-mail:

Zaměstnavatel (adresa, místo pracoviště, kontakt)

Výše průměrného čistého příjmu za období 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti

Záklaní údaje o společně posuzovaných osobách, které budou pronajatý byt obývat:
1 Příjmení:
Rodné příjmení:

Jméno:
Rodné číslo:

Vztah k žadateli:
Příjmy za rozhodné období v Kč:
2 Příjmení:
Rodné příjmení:
Vztah k žadateli:

Podpis:
Jméno:
Rodné číslo:

Příjmy za rozhodné období v Kč:
3 Příjmení:
Rodné příjmení:

Podpis:
Jméno:
Rodné číslo:

Vztah k žadateli:
Příjmy za rozhodné období v Kč:

Podpis:

Současná bytová situace žadatele a společně posuzovaných osob:
Jsem vlastníkem / spoluvlastníkem bytu / domu
Bydlím u rodičů / prarodičů / příbuzných (nemají jinou možnost bydlení)
Bydlím v nájmu / podnájmu (doložit nájemní smlouvu / ukončení smlouvy)
Bydlím na komerční ubytovně (doložit smlouvou / potvrzením, ne starším jak 30 dnů)
Jiné ………………………………………………………………………………………………
o osoby spící venku (např. ulice, nádraží, veřejné dopravní prostředky, kanály, odstavené
vagony, stany, garáže, vraky aut),
o osoby v nízkoprahové noclehárně, azylovém domě,
o osoby po opuštění věznice,
o osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, v domě na půli cesty,
o osoby v seniorském věku (nad 65 let - minimálně 50% členů domácnosti je
v ekonomicky produktivním věku, tj. 15-64 let),
o osoby bydlící v bytě bez právního důvodu, v nezákonně obsazené budově, pozemku
o osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
o osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, apod.,
o osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti,
v zahradních chatkách,
o osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,
o osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání.
Žadatel tímto:
a) prohlašuje, že on ani jiná ze společně posuzovaných osob není vlastníkem nebo spoluvlastníkem
bytu nebo nemovitosti určené k bydlení, a není nájemcem (společným nájemcem) bytu nebo
nemovitosti určené k bydlení,
b) souhlasí, aby město Uherský Ostroh, se sídlem Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh, IČ 00291480
shromažďovalo a zpracovávalo výše uvedené osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu evidence žádosti o pronájem
sociálního bytu
c) prohlašuje, že si je vědom své povinnosti, oznámit každou změnu, která je podstatná pro o uzavření
smlouvy o nájmu bytu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala,
d) souhlasí se zjištěním výše příjmů na finančním úřadě, orgánech vyplácejících dávky nemocenského
a důchodového pojištění a hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, u zaměstnavatelů a dalších
právnických a fyzických osob vyplácejících příjmy rozhodné pro uzavření nájemní smlouvy.

V Uherském Ostrohu: …………………………………..
…………………………………………………………
podpis žadatele

