ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU MĚSTA KAZNĚJOV
Žádost přijata dne:
(razítko podatelny)

___________________________________________________________________
Žadatel 1:
jméno: _______________________
příjmení ___________________
rodné příjmení__________________________
datum narození:

____________________

Trvalý pobyt žadatele dle OP:
současný pobyt žadatele:

místo narození: ________________

________________________________________

______________________________________________

státní občanství __________________________rodinný stav____________________
telefonní číslo:__________________ e-mailová adresa________________________
zaměstnavatel__________________________________________________________
měsíční příjem__________________________________________________________
Žadatel 2:
Manžel/ka, přítel/kyně nebo další osoba, která spolu s žadatelem žádá o přidělení bytu
jméno: _______________________

příjmení ___________________

rodné příjmení__________________________
datum narození:

____________________

trvalý pobyt žadatele dle OP:
současný pobyt žadatele:

místo narození: ________________

________________________________________
______________________________________________

státní občanství __________________________rodinný stav____________________
telefonní číslo:__________________ e-mailová adresa________________________
zaměstnavatel__________________________________________________________
měsíční příjem__________________________________________________________
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Další osoby, které budou byt užívat:
Příjmení a jméno
datum narození

Kriteria

státní občanství

odpověď žadatele

vztah k žadateli

počet bodů (vyplňuje referent)

Délka trvalého pobytu v letech
Délka pracovního poměru v
obci v letech
Rodinný stav žadatele
(ovdovělý, rozvedený,
samoživitel apod-)
Počet nezaopatřených dětí ve
společné domácnosti
Počet dospělých osob ve spol.
domácnosti včetně žadatele v
současnosti
Délka podání žádost o byt v
letech
Velikost současného bytu v m2
Invalidita stupeň I. nebo II.

Ano

- ne

Invalidita stupeň III.

Ano

- ne

Držitel průkazu ZTP, ZTP-P

Ano

- ne

Věk žadatele 60+

Ano

- ne

Náhlá změna zdravotního stavu

Ano

- ne

i rodinného příslušníka

…...
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popis………...
Neodkladná potřeba bydlení

Ano

- ne

Ano

- ne

Stěhování se za rodinou do
místa původu

Ano

- ne

Odmítnutí přiděleného bytu

Ano

- ne

důvod…...

…..

Tíživá rodinná situace
důvod…..

důvod….

…...

…...

Další sdělení zájemce a důvody podání žádosti:

Požadavek na velikost bytu:……………………………
Pokud nemáte žádný příjem, uveďte zde, včetně důvodu:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
*) nehodící škrtněte, neškrtnutá odpověď je správná

Ostatní sdělení žadatele:
Dosavadní bytové poměry:
 Vlastní byt *)
 Jiný městský byt *)
 U rodičů*)
 U jiných příbuzných*)
 Na ubytovně*)
 Podnájem*)
 Po rozvodu ve společném bytě*)
 Jiné (sdělte jaké): _______________________________________________
*) nehodící škrtněte, neškrtnutá odpověď je správná
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Vlastnictví:
Jsem vlastníkem (spoluvlastníkem) bytu, rod. domu na území ČR: ANO - NE *) týká se
všech příslušníků společné domácnosti
Prohlášení k souhlasu o prověření údajů katastru nemovitostí:
Souhlasím s tím, že město Kaznějov vyžádá údaje o vlastnictví k nemovitosti, věcné břemenu
nebo spoluvlastnictví na území ČR
ANO - NE *)
Mám podanou žádost o byt v jiné obci ANO - NE *), pokud ANO v jaké: _________
*) nehodící škrtněte, neškrtnutá odpověď je správná

___________________________________________________________________________
Žádost musí být vyplněna ve všech bodech, včetně odůvodnění podání žádosti.
Žadatel je povinen podepsat Přílohu k žádosti : Souhlas se zpracování osobních údajů
Žádost je plně v souladu se Směrnicí města Kaznějov č. 37 o přidělování bytů ve vlastnictví
města ze dne 24.7.2019.
Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že nemám žádné finanční ani jiné závazky po lhůtě splatnosti vůči obci městu , že nebylo s
mojí osobou a s osobami ve společném nájmu zahájeno insolvenční řízení, pokud ano, do doby jejich
plného uhrazení jsem si vědom skutečnosti, že nemám na přidělení bytu nárok.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem si vědom(a), že při uvedení nepravdivých
nebo neúplných údajů bude tato žádost vyřazena ze seznamu žadatelů o byt. Stejně tak jsem si
vědom(a) skutečnosti, že pokud nevyplním všechny body této žádosti včetně požadovaných příloh
(potvrzení o příjmu či popř. výpisu z katastru nemovitostí, nebudu zařazen do databáze (seznamu)
žadatelů o byt v majetku města
Prohlašuji, že se v případě přidělení bytu do jednoho měsíce ode dne podpisu nájemní smlouvy
přihlásím k trvalému pobytu ve městě na adrese přiděleného bytu. V případě, že již mám trvalý
pobytu ve městě , přihlásím se v případě poskytnutí bytu města k trvalému pobytu ve městě na adrese
přiděleného bytu, to s týká i osob ve společném nájmu i ve společné domácnosti.
Prohlašuji, že uděluji svobodně výslovný souhlas se zpracováním údajů mé osoby a osob, které jsem
uvedl/a/ v žádosti o přidělení bytu, můj jednoznačný souhlas uděluji ve vztahu se zpracování údajů v
souladu se směrnicí EU z 27.04.2016 (GDPR) o ochraně osobních údajů .Tyto údaje budou použity
pouze při posouzení žadatele o přidělení bytu v majetku města.
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) povinnosti každoročně, vždy do 31.3. příslušného následucího roku
po podání této písemně, prostřednictvím formuláře „Obnovení žádosti o byt“ potvrdit, že na své
žádosti trvám. Tento vyplněný formulář je dále součástí této žádosti.

V ______________ dne _______
_______________________________________
Podpis žadatele
Kontaktní osoba za město Kaznějov: Zuzana Matúšková, telefon: 373 33115 e-mail :byty@kaznejov.cz
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