Městský úřad Staňkov

Žádost o přidělení bytu- bytový dotazník
I.

Osobní údaje žadatele:

Jméno: ................................................... Příjmení: .........................................................
Datum narození: …...…......................... Místo narození: ..............................................
Rodinný stav: ….................................... Telefon: ….......................................................
(ženatý/vdaná, druh/družka, osamělý s dětmi/bez dětí)

Místo trvalého bydliště: …..............................................................................................
Místo pro doručování: ........................................................................................
(pokud je odlišné od místa trvalého bydliště)

II. Údaje o příslušnících domácnosti žadatele:
(kteří budou sdílet byt společně se žadatelem)

Jméno a příjmení, rok narození, vztah k žadateli, zdravotní stav:
( držitel ZTP/ZTPP, invalidita)

1. ….................................................................................................................................
2. ….................................................................................................................................
3. ….................................................................................................................................
4. ….................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................

III. Údaje o zaměstnání žadatele:
Zaměstnavatel: …............................................................................................................
(název firmy/instituce/úřadu, OSVČ, nezaměstnaný, invalidní důchod,starobní důchod apod.)

Profese: ….......................................................................................................................
(konkrétní pracovní zařazení)

Trvalé místo zaměstnání: …............................................................................................
(adresa výkonu pracovní činnosti)
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IV. Údaje o stávajícím bydlení žadatele:
Současný způsob bydlení: …..........................................................................................
(u rodičů/prarodičů/sourozenců, ve schváleném nájmu/podnájmu – ve vlastnictví obce/ fyzické/právnické osoby, u cizích lidí bez
nájemní smlouvy, na ubytovně apod..)

Stavební závady: ….........................................................................................................
(bez závad, popis nutných oprav, popis havarijního stavu)

….....................................................................................................................................
Zdravotní závady: ….......................................................................................................
(nezávadný, nevhodný, závadný – popis)

….....................................................................................................................................
Počet obytných místností: …........................ Plocha: ….................................................
(velikost v m2)

Počet osob v domácnosti: …....................... z toho nezaopatřených dětí: …..................

V. Údaje o požadovaném bytu :
Počet obytných místností: …..................... Plocha: ….................................................
(velikost v m2)

Maximální finanční částka, kterou je žadatel ochoten měsíčně platit za pronájem bytu
ve vlastnictví města: …..................................... Kč
(nájemné, vybavenost bytu, služby spojené s užíváním bytu)

Důvod žádosti o přidělení bytu: ..................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

VI. Majetkové poměry společně posuzovaných osob:
Vlastnictví movité/nemovité: .........................................................................................
( chata, pozemek, pole, les, auto, ostatní majetek)

Čistý měsíční příjem domácnosti v Kč: ........................................................................
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Čestné prohlášení žadatele o byt
Jméno a příjmení:

…..............................................................................

Datum narození:

…..........…................................................................

Místo narození:

…...............................................................................

Místo trvalého bydliště:

…...............................................................................

Prohlašuji, že:
a) jsem plně způsobilý/á k právním úkonům,
b) nemám vůči městu Staňkov žádné závazky po lhůtě splatnosti,
c) veškeré změny údajů uvedených v bytovém dotazníku sdělím neprodleně (nejdéle do jednoho
měsíce od vzniku nové skutečnosti) na MěÚ Staňkov,
d) nejsem vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl
zabezpečuje bydlení v samostatné bytové jednotce, přičemž tuto podmínku splňují i další společně
posuzovaní členové domácnosti, kteří o byt žádají,
e) neužívám (neužíval jsem) protiprávně byt nebo neporušuji (neporušoval jsem) hrubě dobré mravy v
dosud užívaném bydlení,
f) nebyl jsem uznán vinným z přestupku proti veřejnému pořádku a občanskému soužití,
g) neměl jsem dříve jiné bydlení, jehož jsem se o své vůli vzdal (např. zištné, spekulativní důvody apod.),
popřípadě jej nepozbyl v důsledku nedodržování svých povinností,
h) veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a úplné.
V souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a změně některých zákonů
V Y D Á V Á M souhlas se zpracováním výše uvedených údajů vypovídajících o mých osobních,
majetkových, bytových i jiných poměrech Městskému úřadu Staňkov, Odboru správy budov města Staňkov,
Wenigova čp. 189, 345 61 Staňkov, zastoupenému Petrem Kučerou, vedoucímu odboru.
Toto čestné prohlášení vzniká pouze a jen v souvislosti s podáním žádosti o přidělení obecního bytu do
nájmu a následného nájemního vztahu, který na základě žádosti o obecní byt vznikne a záležitostí s tímto
nájemním vztahem souvisejících.
Platnost čestného prohlášení končí dnem skončení nájemního poměru k přidělenému bytu a vypořádání
oboustranných závazků z něho plynoucích. Rovněž vyřazením žádosti o obecní byt z evidence platnost
čestného prohlášení končí.
Toto čestné prohlášení je nedílnou součástí žádosti o přidělení bytu.
Tato žádost o uzavření nájemního vztahu na byt ve vlastnictví města Staňkova, evidovaná na
základě tohoto dotazníku, zůstává v evidenci města Staňkova po dobu D V O U let od data
předložení. Pokud zájem o pronájem bytu trvá i nadále, je nutno vyplnit novou Žádost o přidělení
bytu - bytový dotazník. V opačném případě bude Žádost o přidělení bytu - bytový dotazník vyřazena z
evidence uchazečů o poskytnutí bytu do nájmu. Na skutečnost uplynutí lhůty nebude město Staňkov
žádným způsobem upozorňovat.

V...............................................dne........................................................

Podpis: …..............................................................
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