Pravidla pro přidělování obecních bytů
Příloha č. 1

Žádost o přidělení obecního bytu ve vlastnictví města Březová nad Svitavou
na ulici.......................................................................................................................................

Žadatel*:
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Rodinný stav:

Trvalé bydliště:
telefon:

E-mail:

Partner**:
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Rodinný stav:

Trvalé bydliště:
telefon:

E-mail:

Děti, které má žadatel/partner** v péči:
Příjmení, jméno

Datum narození
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Podmínky, které musí žadatel splňovat pro hodnocení žádosti o přidělení obecního bytu:
• žadatel je občan ČR nebo občan jiného státu s trvalým pobytem na území ČR,
(tuto skutečnost prokazuje žadatel potvrzením, vydaným evidencí obyvatel města Březová nad Svitavou, v
případě občana jiného státu tuto skutečnost prokazuje platným cestovním dokladem, viz příloha této žádosti),

•
•

žadatel je starší 18 let a způsobilý k právním úkonům,
(tuto skutečnost prokazuje žadatel předložením platného občanského průkazu),

žadatel, příp. partner** nevlastní byt nebo dům s bytem (část domu s bytem) a nemá
uzavřený nájemní poměr na dobu neurčitou k žádnému bytu (v případě manželů platí tato
podmínka pro oba manžele samostatně),
(tuto skutečnost prokazuje žadatel doložením dokladu o způsobu současného bydlení (nájemní smlouva, kupní
smlouva apod.)),

•

žadatel, příp. partner** nemá uzavřený nájemní vztah k obecnímu bytu v majetku města
Březová nad Svitavou,
(tuto skutečnost ověřuje matrika Města Březová nad Svitavou ze své databáze).

•
•
•

žadatel doloží spolu s vyplněnou žádostí všechny ostatní podklady uvedené v příloze nutné
pro náležité posouzení žádosti
nevede soudní spor týkající se vypořádání dalšího užívání bytu nebo domu po rozvodu
manželství,
není evidován jako dlužník ve vztahu k Městu Březová nad Svitavou (v případě žadatele,
který o byt žádá společně se svým manželem (partnerem**), musí tuto podmínku splňovat
všechny osoby, které budou společně s žadatelem bydlet).

Žadatel bere na vědomí, že:
• v případě manželů musí být žádost podána společně oběma manželi (rozvedení jsou
manželé, až po nabytí právní moci vydaného rozsudku o rozvodu, do té doby jsou stále
manželé),
• v případě nesplnění daných podmínek či uvedení nepravdivých údajů bude podaná žádost
vyřazena z hodnocení,
• město Březová nad Svitavou přijalo prohlášení o ochraně soukromí osobních údajů, které
je k nalezení na www.brezova.cz/mesto/prohlaseni-o-ochrane-soukromi-gdpr, kde je více o
zpracování osobních údajů a právech,
• kdykoli se také může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální informace
o pověřenci jsou k nalezení také na webu www.brezova.cz.

Čestně prohlašuji, že veškeré uvedené údaje se zakládají na pravdě.
V případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů si je žadatel vědom, že jeho žádost bude
vyřazena.

Podpis žadatele ............................................................

Podpis partnera ............................................................

V Březové nad Svitavou dne: …………………
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Příloha k Žádosti o přidělení obecního bytu
1. Délka trvalého pobytu žadatele (trvale hlášeného v Březové nad Svitavou od dovršení věku 15 let)
(Potvrzení vydává Městský úřad Březová nad Svitavou – matrika, Moravské náměstí 1)
Žadatel:
Jméno, příjmení ..................................................................... je/není (nehodící se škrtněte) hlášen nepřetržitě
k trvalému pobytu v Březové nad Svitavou od roku ...................................... a tento k dnešnímu dni trvá.
Partner**:
Jméno, příjmení...................................................................... je/není (nehodící se škrtněte) hlášen nepřetržitě
k trvalému pobytu v Březové nad Svitavou od roku ...................................... a tento k dnešnímu dni trvá.

2. Místo výkonu zaměstnání – podnikání (doložit pracovní smlouvu, živnostenský list, dohodu o
provedení práce apod.) ke dni podání žádosti o přidělení obecního bytu:

a) pracovní poměr/podnikání:
Žadatel:

Partner**:

Název organizace:
Místo výkonu
práce:
Datum vzniku prac.
poměru:
Pracovní poměr
sjednán na dobu:

určitou/neurčitou

určitou/neurčitou

(nehodící se škrtněte)

(nehodící se škrtněte)

b) bez pracovního poměru:
Žadatel:
 starobní důchodce
 invalidní důchodce (plný ID)
 invalidní důchodce (částečný ID)
 student
 na MD nebo RD
 nezaměstnaný

Partner**:
 starobní důchodce
 invalidní důchodce (plný ID)
 invalidní důchodce (částečný ID)
 student
 na MD nebo RD
 nezaměstnaný

3. Žadatel doloží potvrzení o výši průměrného měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce od podání žádosti
včetně všech členů domácnosti žadatele, kteří budou společně s žadatelem bydlet ve společné
domácnosti.
Upozornění: U soukromých podnikatelů nutno doložit potvrzení finančního úřadu o příjmech za minulé
období, v případě, že žadatel začal podnikat v roce podání žádosti, doloží čestné prohlášení o výši
průměrného měsíčního čistého příjmu s ověřeným podpisem.

Vyplní žadatel
Tabulka členů domácnosti a jejich průměrných měsíčních příjmů
Příjmení, jméno

částka

3

Pravidla pro přidělování obecních bytů
Příloha č. 1
4. Dosavadní způsob bydlení (označte křížkem pouze jednu z uvedených možností)
žadatel užívá byt společně s jiným nájemcem, majitelem bytu apod. (společná
domácnost – rodiče, přítel/přítelkyně, známý, příbuzní apod.)
podnájem u jiného nájemce se souhlasem majitele
nájem uzavřený na dobu určitou
užívání ubytovacího zařízení na základě povolení majitele
jiný způsob bydlení, uveďte jaký…………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Upozornění: Označenou možnost je nezbytné podrobně popsat ve zdůvodnění žádosti (viz bod 6.
níže) a doložit (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, kupní smlouva apod.)

5. Pes ve společné domácnosti s žadatelem – Ano/Ne (nehodící se škrtněte)
6. Zdůvodnění žádosti (viz Upozornění):

* Žadatel: osoba podávající žádost (žena nebo muž)
** Partner: přítel, přítelkyně, druh, družka, registrovaný partner/partnerka, manžel, manželka atd.
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