Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
Odbor správy majetku města

Žádost o pronájem bytu
Žadatel: ………………………………………………………………………………………
jméno, příjmení, datum narození, stav
………………………………………………………………………………………………..
adresa pro doručování aktualizace (nemusí být shodná s trvalým pobytem)
………………………………………………………………………………………………..
trvalé bydliště žadatele
…………………………………….…
telefon
Manžel /ka/, Druh/družka:1
……………………………………………………………………………………………....
jméno, příjmení, datum narození
……………………………………….………………………………………………………
trvalé bydliště, je-li odlišné od adresy manžela/ky
1. Osoby, které bydlí spolu s žadatelem:
(uvádějte tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodinný poměr – vztah k žadateli)

……………………………………….………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………
….…………………………………….………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………
2. Společně posuzované osoby, které budou byt užívat spolu s žadatelem:
(uvádějte tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodinný poměr – vztah k žadateli, trvalé bydliště)

……………………………………….………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………
1

nehodící se škrtněte

1

3. Velikost požadovaného bytu:2
a) garsoniera
b) 1 + 1
c) 2 + 1
4. Zaměstnání žadatele:
…….………………………………………………………………………………………..
adresa zaměstnavatele, telefon
5. Žadatel pracuje na území města Adamova nepřetržitě déle než 3 roky:
ANO – NE
6. Žadatel je hlášen k trvalému pobytu na území města Adamova nepřetržitě déle
než 3 roky:
ANO – NE
7. Datum posledního vzniku trvalého bydliště žadatele v Adamově: …………….…
8. Žadatel a s ním společně posuzované osoby, které budou byt užívat, mají vlastní
byt nebo dům:
ANO - NE
(tzn. někdo z nich je nájemcem bytu nebo vlastníkem nebo spoluvlastníkem obytného
domu nebo bytu)
9. Žadatel je při podání žádosti nájemcem bytu, ke kterému mu bude nájemní
vztah do 6 měsíců ukončen:
ANO – NE
Uveďte datum a důvod ukončení nájmu bytu:3
……………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….
10. Žadatel případně s ním společně posuzované osoby ve lhůtě 3 let před podáním
žádosti prodali nebo za odstupné vrátili byt:
ANO - NE
11. Žadatel bydlí:4
a) v bytě rodičů (jiných příbuzných)
b) v bytě rozvedeného manžela, druha, družky
c) v podnájmu, zapůjčeném bytě
(nutné doložit podnájemní smlouvu a platný výpis z katastru nemovitostí na
tento byt)
d) v ubytovacím zařízení (nutné potvrzení) popř. nemá žádné bydlení
2

lze zakroužkovat i více variant
vyplňte v případě kladné odpovědi u bodu č. 9
4
bytové poměry se týkají současného bydliště žadatele (nemusí být shodné s trvalým pobytem)
3

2

12. V bytě (rodinném domě) bydlí:
a) 1 domácnost
b) 2 domácnosti
c) 3 a více domácností
(nevyplňuje žadatel, který bydlí v ubytovacím zařízení popř. nemá žádné bydlení)
13. Celkový počet pokojů v bytě:
a) 1 pokoj
b) 2 pokoje
c) 3 pokoje
d) 4 a více pokojů
(nevyplňuje žadatel, který bydlí v ubytovacím zařízení popř. nemá žádné bydlení)
14. Žadatel či s ním společně posuzovaný člen, který se přestěhuje do přiděleného
bytu, je dle rozhodnutí příslušného orgánu státní správy:
a) ZTP (zvlášť těžce postižený)
b) ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem)
c) Plný invalidní důchodce
(zde je možno uplatnit pouze jednu variantu, kterou je nutno doložit rozhodnutím či
fotokopií průkazu)
15. Žadatel pečuje o nezaopatřené dítě:
(nutné doložit potvrzení o studiu)

ANO - NE

Počet nezaopatřených dětí: ..........................
16. Žadatelka – manželka (družka) čeká dítě:
(nutné doložit potvrzení lékaře)

ANO - NE

17. Žadatel je osoba osamělá s nezaopatřenými dětmi:

ANO – NE

18. Žadatel (jeho manžel/ka, případně druh/družka žijící s žadatelem ve společné
domácnosti) je současně evidován u MěÚ Adamov jako žadatel o pronájem bytu
v Domě s pečovatelskou službou nebo žadatel o bytovou náhradu:
ANO – NE
19. Žadatel a s ním společně posuzované osoby nejsou ke dni vrácení aktualizace
evidováni jako dlužníci vůči Městu Adamov:
(nutné potvrzení paní Můčkové, MěÚ Adamov, odbor ekonomický / poplatky, která
bod doplní)

Upozornění:
Do evidence žadatelů o pronájem bytu nebude zapsán žadatel, který je v době podání žádosti
evidován jako dlužník ve vztahu k Městu Adamov. Totéž se vztahuje na společně posuzované
osoby, které budou byt užívat.
Žadatel o pronájem bytu je povinen neprodleně ohlásit veškeré změny týkající se jeho žádosti
o pronájem bytu a poslední aktualizace o byt.
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Prohlášení:
Prohlašuji na svou čest, že údaje uvedené v žádosti o pronájem bytu jsou pravdivé a v případě
zjištění jejich nepravdivosti jsem si vědom následků – vyřazení žádosti o pronájem bytu.
V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, uděluji svým podpisem souhlas Městu Adamov ke zjišťování,
shromažďování a uchovávání osobních údajů uvedených v žádosti o pronájem bytu, a to pro
potřeby zpracování bodového hodnocení a stanovení pořadí ve věci přidělování bytů
v majetku města.
Souhlas poskytuji po celou dobu, po kterou budu mít podánu žádost o pronájem bytu. Beru na
vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, v případě, že údaje neposkytnu, nemohu
být zařazen mezi žadatele o pronájem bytu.
Dále souhlasím, aby s poskytnutými údaji pracovali zaměstnanci Města Adamova – tzv.
pracovní skupina jmenovaná tajemníkem MěÚ Adamov a příslušné orgány Města Adamova
a souhlasím, aby případné přidělení bytu bylo zveřejněno jako součást usnesení Rady města
Adamova.
Prohlášení jsem četl, toto a správnost mnou výše uvedených údajů stvrzuji svým podpisem.

Datum: ………………..

Podpis žadatele: …………………..………………

4

