ŽÁDOST NA PRONÁJEM BYTU
Žadatel
Jméno a příjmení: ………………………………………….…………………….…………..
Datum narození: ………………………. Stav: ……………………………………………..
Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………...
Zaměstnavatel: …………………………………………………………….............................
Dosavadní bydlení ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
u koho nebo kde bydlíte - velikost bytu /plocha bytu ( např. 2+1/45m2 )
Čestně prohlašuji, že jsem v posledních pěti letech nebyl/a/ pravomocně odsouzen/a/ za úmyslný trestný čin
ani jsem nebyl/a/ uznán/a/ vinným/ou/ ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a veřejného pořádku.
………………………………..
podpis žadatele
Dále čestně prohlašuji, že mám/nemám žádný jiný byt v nájmu, vlastním/nevlastním nemovitost určenou
k bydlení, jsem/nejsem členem družstva s užívacím právem k bytové jednotce . *
………………………………..
podpis žadatele
Jsem/nejsem nájemcem bytu v majetku obce a zavazuji se/nezavazuji se, že vrátím stávající byt obci . *
…………………………………
podpis žadatele

Manžel/ka/ druh-družka žadatele

Jméno a příjmení: ………………………………………….…………………….…………..
Datum narození: ………………………. Stav: ……………………………………………..
Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………...
Zaměstnavatel: …………………………………………………………….............................
Dosavadní bydlení ……………………………………………………………………………
/je-li jiné než u žadatele/ …………………………………………………………………….
u koho nebo kde bydlíte - velikost bytu /plocha bytu ( např. 2+1/45m2 )
Čestně prohlašuji, že jsem v posledních pěti letech nebyl/a/ pravomocně odsouzen/a/ za úmyslný trestný čin
ani jsem nebyl/a/ uznán/a/ vinným/ou/ ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a veřejného pořádku.
………………………………..
podpis manžela/ky, druha/žky žadatele
Dále čestně prohlašuji, že mám/nemám žádný jiný byt v nájmu, vlastním/nevlastním nemovitost určenou
k bydlení, jsem/nejsem členem družstva s užívacím právem k bytové jednotce . *
………………………………..
podpis manžela/ky, druha/žky žadatele
Jsem/nejsem nájemcem bytu v majetku obce a zavazuji se/nezavazuji se, že vrátím stávající byt obci . *
…………………………………
podpis manžela/ky, druha/žky žadatele
* nehodící škrtněte

Děti žadatele
1. Jméno: ……………………………………………datum narození: …………………..
2.

……..…………………………………….

………………….

3.

….……………………………………….

………….………

4.

….……………………………………….

………….………

5.

….……………………………………….

………….………

Čestně prohlašuji, že všechny údaje uvedené v dotazníku jsou pravdivé. Před podpisem čestného
prohlášení jsem se seznámil/a/ s pravidly pro přidělování bytů Obce Háj u Duchcova.
………………………………………..
datum

…………………………………..
podpis žadatele

Žádám na pronájem bytu č. ………… o velikosti ….…………….
v domě č.p. ……..… ulice ……………….…………..

………………………………
datum

….……………………………
podpis žadatele

