Žádost
o přidělení bytu v majetku města do nájmu
1) Osobní údaje žadatele:
Příjmení a jméno: …………………………………………………………………..
Rodné číslo:……………………………..Stav:…………………Od:………………
Zaměstnání:……………………………………………………...Od:………………
Telefon:
Trvalé bydliště (obec, ulice, č.p.):…………………………………………………..
Telefon:
V Blatné od:
…………………
2) Údaje o osobách žijících se žadatelem v současné době (vztah k žadateli):
1-………………………………………

……………………

2-………………………………………

……………………

3-………………………………………

……………………

4-………………………………………

……………………

5-………………………………………

……………………

6-………………………………………

……………………

Počet společně žijících osob:………………………… z toho dětí:…………………..

3) Údaje o současné bytové situaci žadatele :
schválený podnájem na dobu

neurčitou - určitou (do termínu:……………………….)

Spolu/vlastník domu (bytu), adresa: ......................................................................................
Nájemce bytu, adresa: .....................................................................................................…...
4) Zdravotně závadný byt:
ano - ne
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5) Údaje o osobách, které budou bydlet v přiděleném bytě (jméno, příjmení, dat. nar. a
příbuzenský vztah):
1)………………………………….. nar. ………….……… …………………………….
2)………………………………….. nar. ………….……… …………………………….
3)………………………………….. nar. ………….……… …………………………….
4)………………………………….. nar. ………….……… …………………………….
6) Další údaje a důvody podání žádosti:

7) Žadatel nebo osoby, které budou bydlet s žadatelem jsou vlastníky nemovitosti (případně
podílu nemovitosti) nebo nájemci družstevního bytu z titulu členství v bytovém družstvu :
ANO - NE

Čestné prohlášení včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů
Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedené v žádosti o nájem bytu uvedl/a pravdivě.
Dále prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem
řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech města Blatná, souhlasím s tím,
aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech vyhotovovaných v dané věci
městem Blatná a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci MěÚ Blatná,
K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další podmínky.
Pokud žadatel písemně neobnoví svoji žádost o přidělení bytu k 31.5. a k 30.11. příslušného
roku, žádost pozbývá platnosti a žadatel nebude zařazen do nového seznamu. Rozhodným je
den doručení žádosti.
V Blatné dne: ..............................
....................................................................
Podpis žadatele
Příloha:
Průkaz totožnosti
Držitelé průkazky ZTP/P - průkaz
Výpis z rejstříků trestů (ne starší než tři měsíce) - dobrovolné
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