Město Horní Jiřetín

Potoční 15, PSČ 435 43, Horní Jiřetín

tel.:476 734 283

e-mail: podatelna@hornijiretin.cz

Žádost o přidělení bytu

č.j.:

Zveřejnění záměrem města ze dne:

Byt v čísle popisném:

Ulice:
Horní Jiřetín – Černice

Žadatel:

Jméno a příjmení:________________________________________
Datum narození:_________________________________________
Telefon, e-mail:__________________________________________
Současné místo trvalého pobytu:_____________________________

________________________________________________________________

Bydlí:

u rodičů

v podnájmu

jiné______________________

Zdroj příjmu:

zaměstnavatel:_________________________________________________
sociální dávky

Povinné přílohy
Výše příjmu: - doložit potvrzení od zaměstnavatele za posledních 6 měsíců
- doložit potvrzení o sociálních dávkách
Žadatel je v platební neschopnosti (INSOLVENCE)

ANO

NE

Žadatel má EXEKUCI na plat, majetek

ANO

NE

Žadatel předloží čestné prohlášení, že nemá závazky po lhůtě splatnosti u zdravotních
pojišťoven, OSSZ, FÚ a předchozích pronajímatelů.

Osoby, které se nastěhují s žadatelem (jméno, příjmení, datum narození, vztah k žadateli):
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________

Prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že já ani osoby, které budou se mnou bydlet, nejsme vlastníky ani spoluvlastníky
nemovitosti k trvalému bydlení ani nevlastníme bytovou jednotku. Prohlašuji, že shora uvedené
skutečnosti jsou pravdivé a souhlasím s možností jejich ověření.
Beru na vědomí, že v případě uvedených nepravdivých údajů, může být má žádost vyřazena.

Zdůvodnění žádosti
Důvody k podání žádosti:

Datum:
Podpis žadatele:

............................................................

Ověření totožnosti OP

Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů:
Žadatel tímto uděluje souhlas Městu Horní Jiřetín, se sídlem Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín, aby
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovával veškeré jeho osobní údaje
uvedené v této žádosti, tj.:
•
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení
Rodinný stav
Telefonní číslo
E-mail
Trvalé bydliště
Korespondenční adresa

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat v souvislosti s řešením žádosti o byt, posouzení žádosti o byt
a případného uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu/ubytovací místnosti.
V Horním Jiřetíně dne:
Jméno a příjmení…………………………………………………………………………
Podpis:…………………………………………………………………………………….

