Město Uherské Hradiště
Odbor správy majetku města

Žádost o nájem městského bytu v Uherském Hradišti
Byt č.

velikost bytu

č.p.

ulice

(chybějící údaje nutno doplnit podle aktuálního zveřejněného záměru)
A. Žadatel(ka)
Příjmení, jméno:

Titul:

Rodné příjmení:

Stav:

Datum a místo narození:

Trvalé bydliště vč. PSČ:
E-mail:

Telefonní kontakt:

Kontaktní adresa (vyplňte pouze v případě, pokud se liší od trvalého bydliště):

Zaměstnanec pracuje jako:
Průměrný čistý měsíční příjem:

..................................................................
Razítko a podpis zaměstnavatele
B. Manžel(ka), druh(žka) žadatele
Příjmení, jméno:

Titul:

Rodné příjmení:

Stav:

Datum a místo narození:
Trvalé bydliště vč. PSČ:
Telefonní kontakt:

E-mail:

Zaměstnanec pracuje jako:
Průměrný čistý měsíční příjem:

..................................................................
Razítko a podpis zaměstnavatele
C. Ostatní osoby, které se s žadatelem budou stěhovat do nového bytu
Jméno a příjmení

Datum narození

1.
2.
3.
4.
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D. Počet dětí do 18-ti let, které se budou s žadatelem stěhovat
(z odstavce "C" uvést pouze počet)

E. Údaje o dosavadním bytě - žadatel bydlí:

v bytě:

na dobu:

městském

družstevním

služebním

u rodičů

jiné osoby

na ubytovně

neurčitou

určitou - do:

celkový počet bydlících osob:

rod. domu

jiném

celková plocha bytu v m 2:
obytná plocha připadající na 1 osobu v m2 :

F. Bytové poměry rodičů žadatele - rodiče bydlí

v bytě:

městském

družstevním

služebním

rod. domu

jiném

adresa:

celková plocha bytu v m2:

počet místností:

počet osob bydlících v bytě:

G. Bytové poměry rodičů manžela(ky) žadatele - bydlí:

v bytě:

městském

družstevním

služebním

rod. domu

jiném

adresa:
celková plocha bytu v m2 :

počet místností:

počet osob bydlících v bytě:

H. Další přílohy:
K žádosti přiložte doklady, které by mohly mít vliv na řešení bytové situace (např. lékařské potvrzení), nebo
svoji situaci popište v samostatné příloze.
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a všechny změny, které nastanou,
Vám neprodleně oznámím.

Dále prohlašuji, že splňuji podmínky pro podání žádosti o nájem městského bytu dle
zveřejněného záměru, a to:
- jsem svéprávný
- nevlastním byt nebo dům a ani osoby, které se mnou budou v bytě bydlet
(doložit výpisem z Katastru nemovitostí za všechny osoby)

- nemám právo užívat jiný byt,
- nemám dluhy vůči Městu Uherské Hradiště
(doložit bezdlužností vystavenou právním odborem města Uherské Hradiště)

- v případě, že jsem nájemníkem městského bytu, stávající byt vrátím městu a doložím bezdlužnost vystavenou
společností EDUHA

V případě, že budu na základě usnesení rady města vyzván/a k uzavření nájemní smlouvy, souhlasím, aby
si odbor správy majetku města před uzavřením nájemní smlouvy vyžádal z právního odboru doklad o mé
bezdlužnosti vůči městu Uherské Hradiště.
Zákonnost zpracování osobních údajů:
Zpracování osobních údajů v této žádosti je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“. Bližší informace ke zpracování osobních
údajů městem Uherské Hradiště naleznete na adrese http://www.mesto-uh.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.

Datum podání žádosti:

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