Příloha č. 2 ke Směrnici rady města č. 1/2016 pro přidělování nájemních bytů pro příjmově
vymezené osoby

Žádost – prodloužení žádosti *
(* - nehodící se škrtněte)

o přidělení bytu
pro příjmově vymezené osoby
Žadatel:
1.a
Příjmení a jméno _____________________________________________________________
Rodné číslo ___________________________

Tel. ______________________________

Rodinný stav __________________________

Rodné příjmení _____________________

Trvalý pobyt _________________________________________________________________
Zaměstnavatel _______________________________________________________________

1) nehodící se škrtněte
Manžel, manželka, druh, družka 1)
1.b
Příjmení a jméno _____________________________________________________________

Rodné číslo ___________________________

Tel. ______________________________

Rodinný stav __________________________

Rodné příjmení _____________________

Trvalý pobyt _________________________________________________________________
Zaměstnavatel _______________________________________________________________

Současné bytové poměry:

vlastní byt 

u rodičů 

u jiných příbuzných 

podnájem 

ubytovna 

městský byt



jiné (uveďte jaké) _____________________________________
Adresa bydliště (pouze pokud se neshoduje s trvalým pobytem)_______________________
___________________________________________________________________________

Vlastník bytu ________________________________________________________________

1

Další osoby, které se v případě přidělení budou s žadatelem do bytu stěhovat:
2.
Jméno a příjmení: ____________________________

Rodné číslo: __________________

Trvalý pobyt: ________________________________

Vztah k žadateli: ______________

Podpis3): __________________________

3)

u nezletilých dětí podpis zákonného zástupce

3.
Jméno a příjmení: ____________________________

Rodné číslo: __________________

Trvalý pobyt: ________________________________

Vztah k žadateli: ______________

3) u nezletilých dětí podpis zákonného zástupce
Podpis3): __________________________
4.
Jméno a příjmení: ____________________________
Rodné číslo: __________________

Trvalý pobyt: ________________________________

Vztah k žadateli: ______________

3) u nezletilých dětí podpis zákonného zástupce
Podpis3): __________________________
5.
Jméno a příjmení: ____________________________
Rodné číslo: __________________

Trvalý pobyt: ________________________________

Vztah k žadateli: ______________

3) u nezletilých dětí podpis zákonného zástupce
Podpis3): __________________________
6.
Jméno a příjmení: ____________________________
Rodné číslo: __________________

Trvalý pobyt: ________________________________
Podpis3): __________________________

Vztah k žadateli: ______________
3)

u nezletilých dětí podpis zákonného zástupce

Žadatel(é) a osoby, které se, v případě přidělení, budou s žadatelem do bytu
stěhovat, u nezletilých dětí jejich zákonný zástupce, předloží zároveň
s podáním této žádosti potvrzení, že nemají splatné závazky vůči městu
Paskov. O toto potvrzení žadatel(é) požádají:
Odbor finanční – Městský úřad Paskov ul. Nádražní 700, Paskov
dále žadatel předloží potvrzení od zaměstnavatele nebo daňové přiznání o
délce pracovního poměru
viz čl.V odst. 1) písm. b) podmínky pro zařazení žadatele do výběrového řízení:
Žadatel je zletilý, má trvalý pobyt v Paskově nebo nemá trvalý pobyt v Paskově, ale má pracovní
poměr nebo podniká (toto doloží žadatel potvrzením od zaměstnavatele nebo daňovým přiznáním) v
Paskově nejméně 24 měsíců v posledních 3 letech před konáním výběrového řízení a jeho pracovní
poměr v Paskově stále trvá. Pokud je žadatel na mateřské nebo rodičovské dovolené musí mít za
poslední 3 roky před nástupem na tuto dovolenou odpracovaných nejméně 30 měsíců v Paskově.
Žadatel(é) a osoby, které se v případě přidělení budou s žadatelem do bytu stěhovat,

čestně prohlašují, že:
a)

Žadatel a osoby, které se v případě přidělení budou s žadatelem do bytu stěhovat, nemají
vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytu, bytovému domu nebo rodinnému domu, nemají
členský podíl v bytovém družstvu a s ním spojené právo nájmu bytu. Výjimkou jsou lidé, kteří
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b)

c)

d)

e)
f)

jsou vlastníky nebo spoluvlastníky bytu, nebo rodinného domu, a kteří se z důvodu rozvodu
chtějí z bytu odstěhovat. V tomto případě žadatel doloží kopii listiny prokazující podání návrhu
na rozvod manželství u příslušného soudu. Tyto osoby musí v případě přidělení bytu do 1 roku
od přidělení bytu prokázat, že již nejsou vlastníky nebo spoluvlastníky bytu, nebo rodinného
domu. Pokud tak neučiní, po uplynutí doby nájmu s nimi nová smlouva nebude uzavřena.
Žadatel a osoby, které se v případě přidělení budou s žadatelem do bytu stěhovat, nemají
v nájmu byt nebo nemovitost s volným bytem na dobu neurčitou s výjimkou bytů městských s
tím, že v případě přidělení bytu RM vrátí daný uživatel současně užívaný byt správci městského
bytového fondu.
Žadatel a osoby, které se v případě přidělení budou s žadatelem do bytu stěhovat, nemají a
nikdy neměly výpověď z nájmu městského bytu dle Občanského zákoníku pro hrubé porušení
svých povinností vyplývajících z nájmu bytu, spočívajících zejména v tom, že nezaplatily
nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu, případně s nimi nebyl z těchto
důvodů ukončen nájemní poměr jiným způsobem (např. uplynutím doby u nájemních poměrů
sjednaných na dobu určitou a jejich následné neobnovení ze shora uvedených důvodů).
Žadatel a osoby, které se v případě přidělení budou s žadatelem do bytu stěhovat, nenarušují a
v minulosti nenarušovaly ve svém bydlišti občanské soužití, v bytě, který užívají, nepůsobí škodu
na majetku města Paskov, nikdy neobývaly městský byt nebo jiné prostory neoprávněně.
žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti nemají a nikdy neměli soudní výpověď z
bytu
Žadatel a osoby, které se v případě přidělení budou s žadatelem do bytu stěhovat, nemají žádné
splatné závazky vůči městu Paskov. Toto doloží potvrzením z odboru finančního.

Žadatel(é) a osoby, které se v případě přidělení budou s žadatelem do bytu stěhovat,
prohlašují, že jsou jim známy podmínky účasti, že tyto podmínky splňují a berou je na vědomí, že při
prokázání uvedených nesprávných údajů se na další přidělení bytu mohou přihlásit až po uplynutí
doby 36 měsíců od data, kdy se s nesprávně vyplněnými údaji přihlásily do seznamu žadatelů. Pokud
se nesprávnost údajů prokáže až po přidělení bytu, považuje se tato skutečnost za hrubé porušení
povinností žadatele a v takovém případě nebude s žadatelem prodloužena doba trvání nájmu a
nájem bude ukončen v nejkratší možné lhůtě.
Žadatel bere na vědomí, že pokud přidělený byt odmítne bez zřejmého důvodu, bude jeho žádost o
byt vyřazena. Další žádost si může podat až po uplynutí doby 12 měsíců od data odmítnutí
přiděleného bytu.
Žadatel(é) souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, pro účely vyřízení žádosti, a s tím, že v případě schválení bude příslušné
usnesení orgánu obce obsahující mj. identifikační údaje osoby (jméno, příjmení, bydliště, datum
narození) případně zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Paskov, na internetových stránkách
města Paskov a v tisku vydávaném městem Paskov.

V Paskově dne ________________

______________________
Podpis žadatele (1a)

______________________
Podpis žadatele (1b)
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Tuto stránku žadatelé nevyplňují!!

Vyplňuje Městský úřad Paskov, Odbor finanční
Žadatelé nemají splatné závazky vůči městu Paskov

Žadatelé mají splatné závazky vůči městu Paskov ve výši

Kč

Dlužná částka vznikla:

neplacením nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním
bytu
Kč - výše dlužné částky


vyúčtováním služeb



z jiného titulu __________________________
Kč - výše dlužné částky

Kč - výše dlužné částky

K dluhu dále přísluší úrok z prodlení, který k níže uvedenému dni činí

Kč

Žadatelé mají uzavřenou dohodu o splácení dluhu s měsíční splátkou ve výši
Kč. Dluh pravidelně, nepravidelně splácejí (nehodící se škrtněte).

Doplňující informace:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

V Paskově dne

_____________________
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