II.a) Žádost o přidělení bytu
ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou
Požadovaný byt …………………………………………………………………….………………...
Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………
Datum narození:……………..…………Stav:…………….….…..tel.:....………………………...…
Adresa zaměstnavatele: ……………………………………………………………………….……..
Adresa trvalého bydliště:……….……………………………………………………..……………....
Adresa současného bydliště:…………………………………………………………………………
Podlahová plocha bytu v m2 **…….…….… počet místností …...……… kategorie …………...
Bytové poměry žadatele:
- ubytovna*
- podnájem (dle § 2274 až 2278 Obč. zákoníku)*
- v bytě rodičů* - v rodinném domě rodičů nebo blízkých příbuzných*
- vlastní nájem* - vlastní bydlení*
Osoby spolubydlící: (v posledním sloupci (stěhování) označte ano – ne, zda se bude
dotyčný stěhovat spolu s žadatelem do požadovaného bytu)
Jménoapříjmení
příbuz.vztah (roknarození)
stěhování
1. ………………………………………...……………………………………………………………...
2. ...……………………………………...……………………………………………………………....
3. ………………………………………………………………...…………………………….………..
4. ……………………………………………………………………….…..………………….………..
5. …………………………………………………………………….…..…………………….………..
6. ………………………………………………………………..…….……………………….………..
7. ……………………………………………………………………..……………….……….………..
Případné další spolubydlící uveďte na druhou stranu tiskopisu.

♣ Jsem vlastníkem* (spoluvlastníkem*):

- obytného domu

ano*

ne*

- rodinného domu

ano*

ne*

- bytu

ano*

ne*

Mám uzavřenou nájemní smlouvu k domu (bytu) na dobu: neurčitou ano* ne*
určitou do……………………….
V případě, že žadatel vlastní obytný dům, rodinný dům nebo byt, nebo má uzavřenou
platnou nájemní smlouvu na užívání bytu, uvede důvod (důvody), proč požaduje přidělení
bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou.
…………………………………………………………………………………………………………...
K uvedení dalších skutečností je možné využít druhé strany této žádosti.
Čestné prohlášení: Prohlašuji, že nemám vůči městu žádné nedoplatky a že jsem veškeré
údaje v této žádosti uvedl(a) pravdivě. Beru na vědomí, že zamlčení nebo nepravdivé
uvedení údajů je důvodem pro vyloučení žádosti z evidence žadatelů o přidělení bytu v
majetku města Hrádek nad Nisou.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Žadatel uděluje tímto městu Hr á dek na d N i s ou jako pronajímateli městských bytů
souhlas se zpracováním osobních údajů o své osobě dle zák.101/2000 Sb. V platném znění
a) v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,
b) k účelu zpracování podkladů k projednání žádosti o přidělení bytu v orgánech obce a
zpracování údajů pro uzavření nájemní smlouvy, včetně shromažďování a archivování
písemností.
c) na období: projednání žádosti o přidělení bytu v orgánech obce a trvání nájemního
vztahu k městskému bytu.
Datum:………………………...
*) Nehodící se škrtněte
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