
Město Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 32/3, 678 01  BLANSKO
Tel.: 516 775 151, Fax: 516 775 186, e:mail: epodatelna@blansko.cz

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V     BLANSKU   o velikosti 0+1, 1+1  

Žadatel:

Jméno, příjmení : ………...............……………………..................…  rodinný stav: ……..…………..

datum narození: …........................... telefon: ….....................… 

k trvalému pobytu přihlášen na adrese: …........………………………………………..…….........

…………………………………………………………………… 

skutečné bydliště žadatele (včetně poschodí): …….....………………………………............

……………………………………...……………………………………………………………

Manžel, druh, registrovaný partner: 

Jméno, příjmení: …….......………………………………………………………....………………….

Bydliště: …......................................................................................................................….......

Datum narození: …................................. 

Žadatel (manžel, druh, registrovaný partner:

- je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, domu

- není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, domu *)

Bytové poměry žadatele a členů jeho současné domácnosti:
1. žadatel:

- bydlí v bytě (rod. domku) rodičů, druha, družky nebo jiných příbuzných, v bytě rozvedeného
manžela, v podnájmu, zapůjčeném bytě
- bydlí  v městem Blansko zřízeném sociálním bydlení pro osamělé rodiče
- bydlí v objektu, který není rozhodnutím SÚ určen k bydlení, bydlí v ubytovacím zařízení
- nebydlí *)

2. plocha obytných místností stávajícího bytu: (uveďte na jedno desetinné místo!)
- u bytu  s kuchyňským koutem se z plochy pokoje s KK odečte 5 m2 na plochu kuchyně  

kuchyň …………………. m2                                 pokoj 3 ………………………. m2

pokoj 1 …………………. m2                                 pokoj 4 ………………………. m2

pokoj 2 …...................... m2                       pokoj 5 …............................. m2

3.  celkový počet osob bydlících s žadatelem – jméno, příjmení, datum narození, rod. poměr

*) nehodící se škrtněte



     (tzn. syn, dcera, matka, otec, druh, družka, reg. partner apod.)
     …………………………………………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………………………………………….

      

4.  Žadatel pečuje o  nezaopatřené dítě(děti) max. do 26 let - i střídavá péče 
 ano (doložit potvrzení o denním studiu na střední nebo vysoké škole)
 ne *)

5. Žadatelka (manželka  či družka žadatele) očekává narození dítěte:
-  ano (nutné potvrzení gynekologa)
-  ne *)   

6. Ve stávajícím bytě bydlí :      1 domácnost
                                                2 a více domácností *)

                                             

Čestné prohlášení: 
- Žadatel prohlašuje na svou čest, že údaje uvedené v žádosti o pronájem bytu jsou pravdivé a je
si vědom vážných následků v případě zjištění jejich nesprávnosti (vyřazení z pořadí).
- Žadatel prohlašuje, že bude neprodleně hlásit veškeré změny údajů uvedených v této žádosti.
-   Níže podepsaní,  výslovně prohlašují,  že zprošťují  mlčenlivosti  pracovníky odboru finančního
MěÚ Blansko, vykonávající správu daní a poplatků, ve smyslu § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu údajů o jejich nedoplatcích vůči městu
Blansko a dávají souhlas k poskytnutí těchto údajů odboru komunální údržby MěÚ Blansko pro
účely kontroly žádosti o byt. 

Beru  na  vědomí,  že  město  Blansko,  se  sídlem  nám.  Svobody  32/3,  678  01  Blansko,  IČO
00279943 jako správce zpracovává moje výše uvedené osobní  údaje v souladu s čl.  6 odst.  1
písm.  b)  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679  o  ochraně  fyzických  osob
v souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení
směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

Datum .......................................

 …...................................................                               …….............................………...............
       podpis žadatele                                                     podpis manžela, druha, reg. partnera

*) nehodící se škrtněte


