Městys Borotín, Borotín 57, 391 35 Borotín
ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ NÁJEMNÍHO BYTU V MAJETKU MĚSTYSE
(Žádost podává a podepisuje žadatel o přidělení nájemního bytu, se kterým bude následně sepsána nájemní smlouva)

A/ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE
1. Jméno a příjmení žadatele: .........................................................................................................................
2. Bydliště: .........................................................................................................................................................
3. Datum narození: ...........................................................................................................................................
4. Současné zaměstnání: ..................................................................................................................................
5. Kontakty telefon: ...................................................... e-mail:.......................................................................
6. Ekonomická aktivita (zakroužkujte):
a) zaměstnaný (v pracovním poměru, podnikatel)
b) nezaměstnaný (bez pracovního poměru)
c) na rodičovské dovolené
d) ve starobním důchodu
e) v invalidním důchodu (i částečném)
7. Rodinný stav (zakroužkujte):
a) svobodný/á
c) rozvedený/á
b) ženatý/vdaná
d) vdovec/vdova

e) druh/družka
f) osamělý/á s dítětem/dětmi

8. Počet dětí žadatele ve věku do 18 let (zakroužkujte, případně doplňte):
a) žádné
b) 1 dítě
c) více dětí, napište počet: ___
9. Počet všech osob včetně žadatele, které se budou stěhovat do nájemního bytu:
a) počet osob celkem: ___
b) z toho:
dětí do 6 let: ___
dětí od 6 do 15 let: ___
dětí od 15 do 18 let: ___
dospělých: ___
B/ ÚDAJE O DOSAVADNÍM BYDLENÍ
10. Žadatel bydlí (zakroužkujte, případně doplňte):
a) ve vlastním bytě/domě
b) v bytě nebo domě, jehož je spoluvlastníkem
c) u rodičů
d) u prarodičů

e) u cizích lidí v podnájmu
f) na ubytovně nebo obdobném zařízení
g) jinde:........................................................
......................................................................

11. Žadatel je vlastníkem/spoluvlastníkem jiné nemovitosti vhodné k bydlení (zakroužkujte, případně
doplňte):
a) ano
b) ne
jaké: .......................................................................................................................................................
12. Žadatel (zakoužkujte):
a) má zrušeno užívací právo na stávající bydlení (byt, podnájem) z důvodu ukončení platnosti
nájemní smlouvy
b) má zrušeno užívací právo na stávající bydlení (byt, podnájem) rozhodnutím soudu
c) je jedním z rozvedených manželů žijících společně v jednom bytě (domácnosti), jemuž byly
svěřeny do péče děti

13. Byt nebo dům, který žadatel obývá, má místnosti vhodné k bydlení (zakroužkujte, případně
doplňte):
a) 1 místnost
c) 3 místnosti
b) 2 místnosti
d) 4 a více místností, počet: ___
14. Počet rodin a osob bydlících v bytě nebo domě společně se žadatelem (doplňte):
a) počet rodin: ___
b) počet osob: ___
C/ ÚDAJE O ŽÁDOSTI
15. Důvod podání žádosti (zakroužkujte, případně doplňte, při nedostatku místa napište na zvláštní
papír):
a) zdravotní závadnost stávajícího bytu nebo domu
b) zdravotní nevhodnost, např. pro trvalé onemocnění některého ze spolubydlících nebo pro
přeplněnost bytu/domu
c) dojíždění do zaměstnání
d) blízkost rodiny/příbuzných
e) jiný důvod – jaký: ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
16. Typ a velikost požadovaného bytu (zakroužkujte):
a) v DPS (dům s pečovatelskou službou, byty pouze o velikosti 1+KK vhodné pro 1 max. 2 osoby)
b) 1+KK (1 obytná místnost včetně odděleného/neodděleného kuchyňského koutu
c) 1+1 (1 obytná místnost + samostatná kuchyně)
d) 2+1 (2 obytné místnosti + samostatná kuchyně)
e) 3+1 (3 obytné místnosti + samostatná kuchyně)
Jinou velikostí bytů městys nedisponuje.
17. Termín nastěhování (zakroužkujte, případně upřesněte):
a) ihned po přidělení
c) do 2 měsíců od přidělení
b) do 1 měsíce od přidělení
d) později, upřesněte: ......................................
18. Za nájem bytu včetně záloh na služby (vodné, stočné, osvětlení společných prostor) bez energií
(elektřina, plyn) jsem schopen hradit částku (zakroužkujte, případně doplňte):
a) do 3000 Kč
c) do 5000 Kč
b) do 4000 Kč
d) do výše, jaké:_______ Kč
D/ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že uvedené informace se zakládají na skutečnosti a nezatajil jsem informace důležité
k objektivnímu posouzení žádosti.
Ve ............................................, dne ......................................
Podpis žadatele: ...........................................................
Žadatel tímto souhlasí se zpracováním a nakládáním s osobními údaji v rámci evidence žádostí a procesu
přidělování nájemních bytů (dle GDPR).

