Žádost o přidělení bytu ve vlastnictví města Hlinsko
1. Údaje o žadateli
Jméno a příjmení žadatele : __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Datum narození: _____________________________________________________________
Telefonický kontakt: __________________________________________________________
Adresa trvalého bydliště dle OP: _______________________________________________
Ulice ________________________ Číslo popisné ________ Obec _____________________
Adresa současného bydlení žadatele :
Ulice ________________________ Číslo popisné ________ Obec _____________________
2. Žádost o byt

□ dle pořadníku
□ v obecním zájmu

□ 0+1

□ 1+1

□ 2+1

□ 3+1

3. Členové budoucí domácnosti žadatele o byt
jméno a příjmení

datum narození

vztah k uživatel

4. Příjmy žadatele

□zaměstnán u _________________________________________________________
□v evidenci úřadu práce ___________________________________________________
Celková výše příjmů :_________________________________________________________
5. Ostatní informace
Žadatel nyní bydlí :

□ u rodičů, dětí, příbuzných
□ v nájmu

□ na ubytovně, v azylovém domě

6. Zvláštní podmínky (bezbariérový byt, přízemí, apod.)
___________________________________________________________________________
7. Čestné prohlášení žadatele (ů)
Já, níže podepsaný (á) čestně prohlašuji, že nevlastním žádný byt ani jinou nemovitost, kterou
bych mohl (a) využít k bydlení.
Žadatel prohlašuje, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a je seznámen s tím, že pokud tyto
údaje pravdivé nejsou, bude jeho žádost zamítnuta a další nebude přijímána.
Žadatel prohlašuje, že nahlásí změny a prodloužení této žádosti písemně potvrdí na podané
žádosti vždy 1 x za rok do 30. listopadu, nebo pokud v žádosti nastane změna, pak změnu
provede v pololetí, kdy ke změně došlo vždy od 1. 5. do 30. 5. nebo od 1. 11. do 30. 11. daného
roku.
8. Ochrana osobních údajů
Město Hlinsko, jako správce osobní údajů, zpracovává údaje poskytnuté v této žádosti
v souladu s obecným nařízením (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, v platném znění, a to v souvislosti s uzavřením smlouvy o nájmu, více informací
na stránkách http://www.hlinsko.cz/mesto/byty.
Datum : _______________________

Podpis :

____________________________

9. Přílohy
1. Žadatel doloží potvrzení o bezdlužnosti (dle Směrnice č. 01/2016/R Zásady o přidělování
bytů ve vlastnictví města Hlinsko do nájmu občanům) za každou dospělou osobu budoucí
domácnosti včetně své osoby.
2. Žadatel doloží kopii pracovní smlouvy.
3. Žadatel doloží výplatní pásku, důchodový výměr, rozhodnutí o dávce, apod.
4. Žadatel doloží kopii současné nájemní smlouvy či jiného dokladu o ubytování.
10. Aktualizace žádosti
Datum

Změna/aktualizace

Podpis

