Město Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

Žádost o přidělení bytu
na základě Pravidel pro uzavírání nájemních smluv v bytech ve vlastnictví Města Rájec-Jestřebí

Žadatelé o byt
1) Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….………..…………….………..…….…..
Datum narození: ….…………….……….…………….………… Rodinný stav: …..………..…….…..………………………
Telefon – mobil*: ………………………………….…………….. e-mail*: .……………………….………………………………
Trvalé bydliště: ………………….………………………………………………………………………………………..………………..
Současný pobyt (korespondenční adresa, je-li odlišná od trvalého bydliště):
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………….
Zaměstnání:

 ano

 ne

 důchodce

 mateřská, rodičovská dovolená

*nepovinný údaj za účelem operativní komunikace

2) Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………..…………………….....………..
Datum narození: ….…………….……….………….…………

Rodinný stav: …………..………………………..…………

Trvalé bydliště: ………………….………………………………………………………………………..………………………..……..
Současný pobyt (korespondenční adresa, je-li odlišná od trvalého bydliště):
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….
Vztah k žadateli č. 1: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Zaměstnání:

 ano

 ne

 důchodce

 mateřská, rodičovská dovolená

Bytové poměry žadatele a členů jeho domácnosti
1) Žadatel bydlí:
 v bytě – vlastním, obecním, podnikovém, služebním, družstevním, v rod. domě
 v bytě rodičů
 v bytě rozvedeného manžela
 v podnájmu
 v zapůjčeném bytě
 v ubytovacím zařízení, holobytu nebo přístřeší
2) Dosavadní byt uchazeče tvoří:
 kuchyň ….……………………… m2
 pokoj …….……………………… m2
 pokoj ….………………………… m2
3) V bytě bydlí:
 1 domácnost

 pokoj …….……………………… m2
 pokoj …….……………………… m2
 kategorie I., II., III., IV.

 2 domácnosti

 3 a více domácností

4) Požadovaná velikost bytu: ……………………………………………………………………………………………………………

 vyhovující zaškrtněte

*) nehodící škrtněte

5) Celkový počet osob bydlících s uchazečem:
jméno a příjmení

datum narození

vztah k žadateli

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………....…..…………………….………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
6) Žadatel či člen domácnosti je těžce zdravotně postižený - dle rozhodnutí příslušného orgánu
státní správy (doložte potvrzení):



 ano
 ano

Držitel TP/ZTP
Poživatel plného invalidního důchodu

 ne
 ne

7) Do přiděleného bytu se nastěhuje celkem ……….….………… osob, z toho dětí do 15 let ……………..…..
8) Žadatel pečuje o nezaopatřené dítě:

 ano, počet dětí ………..……………

 ne

(doložte potvrzení)

9) Žadatelka (manželka, družka žadatele) očekává narození dítěte:

 ano

 ne

(doložte potvrzení)

10) Žadatel má povinnost vyklidit byt na základě rozhodnutí soudu, z důvodu výpovědi nájmu bytu na
základě rozhodnutí soudu o zrušení užívacího práva:
(doložte rozhodnutí)
 ano
 ne
11) Majetkové poměry:
 Závazky a dluhy žadatele:

 ano

 ne



Druh a výše dluhu: ………………………………..………………………………………..…………………………………….



Je vedena exekuce:

 ano, ve výši Kč ………………………….…..…..………

12) Bližší odůvodnění žádosti: (v případě nedostatku místa, vložte samostatný list)

 vyhovující zaškrtněte

*) nehodící škrtněte

 ne

12) Čestné prohlášení
Prohlašuji na svou čest, že:
a) všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé,
b) jsem si vědom(a) své povinnosti veškeré změny v údajích na žádosti hlásit Městu Rájec-Jestřebí,
pracovnici bytového hospodářství,
c) jsem si vědom(a) své povinnosti aktualizovat žádost každoročně do 31. 3., v případě, že nebude
provedena aktualizace, bude žádost předána Radě města k projednání vyřazení z evidence,
d) nemám žádné vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému
nebo rodinnému domu. Tuto podmínku splňují i další členové domácnosti, kteří mají v bytě
bydlet.
e) jsem/nejsem*) ke dni podání žádosti dlužníkem vůči městu Rájec-Jestřebí
f) ke dni podání žádosti mám/nemám*) vůči Městu Rájec-Jestřebí dluh ve výši ………………………
z důvodu………………………………………………………………………………………………………………………………………..
g) je/není *) vedeno insolvenční řízení,
h) souhlasím s vyřazením žádosti z evidence, pokud tyto náležitosti nedodržím,
i) dávám souhlas Městu Rájec-Jestřebí k prověření uvedených údajů,
j) uvedené osobní údaje v rámci předmětné záležitosti budou zpracovány v souladu s nařízením
EU 2016/679 a zák. č. 110/2019 Sb.
k) jsem si vědom(a), že osobní údaje budou zpracovávány referentem oddělení bytového
hospodářství a předávány členům Rady města za účelem rozhodnutí v dané věci,
l) jsem si vědom(a), že můžu žádost zrušit písemnou formou na adresu Města Rájec-Jestřebí.
V případě zrušení žádosti budou dokumenty související s touto žádostí archivovány dle spisového
a skartačního řádu po dobu 10 let.

Seznam povinných příloh:
- údaje o zaměstnání a příjmech

V Rájci-Jestřebí dne ………….………….....

……………….………….….……..…....
podpis žadatele

 vyhovující zaškrtněte

*) nehodící škrtněte

Pokyny pro vyplnění:

Bytové poměry uchazeče a členů jeho domácnosti:
1) doložte nájemní smlouvu
2) dosavadní byt uchazeče – uveďte m2 všech obytných místností, abychom mohli spočítat m2 na 1
osobu
3) osoba starší 18 let, samostatně výdělečně činná, může vést samostatnou domácnost v jednom
bytě
7) doložte rodný list dítěte, příp. potvrzení o studiu
8) doložte potvrzení od lékaře
11) doložte rozhodnutí soudu o zrušení užívacího práva
11) uveďte podrobněji důvody pro přidělení bytu, požadavky

V případě jakýchkoli nejasností a informací o vyplnění žádosti se obraťte na referát bytového fondu
Města Rájec - Jestřebí, kontaktní osoba Ing. Kateřina Vintrová, tel. 516 432 014, 515 557 615, e-mail:
bytove@rajecjestrebi.cz .

 vyhovující zaškrtněte

*) nehodící škrtněte

Příloha č. 1

Údaje o zaměstnání a příjmech
povinná příloha k žádosti o byt – dokládají všichni žadatelé
dle Pravidel pro uzavírání nájemních smluv v bytech ve vlastnictví Města Rájec-Jestřebí

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………… Datum narození:………….………….
Bydliště: ………………….………………………………………………………………………..…………………..…………………………..

1) Zaměstnání:

 ano

 ne

 důchodce

 mateřská, rodičovská dovolená

Zaměstnavatel: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Zaměstnán od: ………………………………………………………………………………………………………………….…….………..
Pracovní poměr na dobu:

 určitou do …………….……………..……

 neurčitou

Výše čistého průměrného měsíčního příjmu za posledních 6 měsíců: ………….…………………..…………......

Razítko a podpis zaměstnavatele: ………………………………………………….……………………………..…………………..
 ano

2) Žadatel je OSVČ:

 ne

Pokud ano, doložte kopii daňového přiznání za minulé zdaňovací období.

3) Žadatel je registrovaný na úřadu práce:

 ano, od ……………………………

 ne

Podpora v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci ve výši ………………………………………………………………………….
4) Žadatel pobírá dávky důchodového pojištění (starobní, invalidní) ve výši ………………..…………........
5) Jiné příjmy:- dávky státní sociální podpory ……………………………………………………………...………………….
- výživné, přídavky na děti………………………………………………………………………………………….
- ostatní příjmy …………………………………………………………………………………..…………………….

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

V Rájci-Jestřebí dne ………………………………………….

……………….………….……...…..
podpis žadatele

 vyhovující zaškrtněte

*) nehodící škrtněte

