
Příloha č. 1 Žádost o přidělení městského bytu

A. Žadatel

Městský úřad Holice
Odbor správy majetku a výstavby města

Stav

Jméno a příjmení

Datum narození

Místo narození

E-mail Telefon

Trvalé bydliště

Přechodný pobyt

Pobyt od - do

Pobyt od - do

Razítko
zaměstnavatele

Zaměstnán od

Zaměstnavatel *

* Je-li (Spolu)Žadatel OSVČ, uvede tuto skutečnost, není-li zaměstnán, uvede bez zaměstnání.

B. Spolužadatel (manžel/manželka, druh/družka, apod.)

Trvalé bydliště

Přechodný pobyt

Pobyt od - do

Pobyt od - do

Razítko
zaměstnavatele

Zaměstnán od

Zaměstnavatel *

Jméno a příjmení

Datum narození

E-mail

Stav

Místo narození

Telefon
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* Je-li (Spolu)Žadatel OSVČ, uvede tuto skutečnost, není-li zaměstnán, uvede bez zaměstnání.

Čučiak Jan
Razítko



D. Stávající bytová situace

Strana 2 z 3

které se s žadatelem budou stěhovat do nového bytu.

Celkový počet osob do 18 let

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jméno a příjmení        Datum narození  Zaměstnání / škola (název a adresa)

C. Ostatní osoby

Vztah k stávajícímu bydlení

Na dobu Kategorie

Obytná plocha bytu/RD (m2) Počet bydlících osob

E. Další informace

Pokud je to vhodné, popište svoji situaci (případně v samostatné příloze). K žádosti můžete přiložit doklady, které
by mohly mít vliv na řešení Vaší bytové situace (např. lékařské potvrzení).
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F. Přílohy

Výpis z evidence Rejstříku trestů – povinná příloha.

G. Prohlášení

a) Žadatel ani Spolužadatel nevlastní byt nebo rodinný dům na území ČR, a to ani v družstevním spoluvlastnictví,
nebo jeho dosavadní bydlení neodpovídá hygienickým normám či zdravotnímu postižení.
b) Žadatel ani Spolužadatel nemá žádné dluhy vůči městu Holice.
c) Žadatel před zařazením do Pořadníku o přidělení městského bytu uhradí základní poplatek 484 Kč včetně DPH.
d) Žadatel uhradí udržovací poplatek při pololetní obnově Pořadníku ve výši 121 Kč včetně DPH, vždy po obdržení
oznámení o zařazení (do 31. 5. a 30. 11.).
e) Před uzavření Nájemní smlouvy Žadatel složí na účet pronajímatele jistotu ve výši 3 měsíčních nájmů.

Prohlašuji, že splňuji následující podmínky pro pronájem bytu v majetku Města Holic:

Dále prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a že jsem si vědom(a) povinnosti ohlásit Odboru
správy majetku a výstavby města Městského úřadu města Holice veškeré změny v těchto údajích,
a to do 30 dnů od jejich vzniku. Jsem si vědom(a), že nesplnění této povinnosti může být důvodem k vyřazení
žádosti.

Dále prohlašuji, že jsem se před podáním této žádosti seznámil se Směrnicí města Holic č. 1/2020 o přidělování
bytů do nájmu občanům.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v této žádosti ve smyslu zákona č.110/2019 Sb.
o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Datum Podpis

Místo
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