
O B E C   P Ř E P E Ř E
512 61 Přepeře 229, tel. 481 321 110, e-mail: obec@prepere.cz

Žádost o přidělení obecního bytu
1. Žadatel:

Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………………………………

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

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………………………..

Adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………  e-mail: ………………………………………………………….

Místo zaměstnání/zaměstnavatel: …………………………………………………………………….

Rodinný stav: …………………………… Počet dětí ve společné domácnosti: ………………

Požadovaná velikost bytu: …………………………………………………………………………………

2. Současné bytové poměry (velikost bytu, počet rodin v bytě, počet osob v bytě …)

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

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

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

3. Další osoby, které budou společně s žadatelem v bytě bydlet:

Jméno, příjmení rok narození vztah k žadateli

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

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

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

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

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

mailto:obec@prepere.cz


4. Považujete-li to za nutné, popište zdravotní stav, sociální postavení a

další skutečnosti, o kterých se domníváte, že jsou pro přidělení bytu

do nájmu důležité

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

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

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

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

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

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

5. Čestné prohlášení
Prohlašuji, že nejsem majitelem ani spolumajitelem nemovitosti nebo bytu
vhodného k bydlení.
Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom následků,
které bych svým jednáním způsobil, např. nepřijetí ostatních žádostí.

Každou změnu je žadatel povinen nahlásit do patnácti dnů.

Podání této žádosti nezakládá nárok na přidělení bytu.

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na získání dalších informací o žadateli.

Zastupitelstvo může provést výběr v jakémkoliv termínu, přičemž nemusí být
vybrán žádný z žadatelů.

Obec Přepeře nevede pořadník na byty.

Datum: ……………………………… Podpis žadatele: ………………………………………



Prohlášení
k žádosti o přidělení obecního bytu

Já, níže podepsaný/á …………………………………………………………………………………..

bytem ………………………………………………………………………………………………………….

rodné číslo…………………………………………………………………………………………………….

dávám tímto Obecnímu úřadu Přepeře svůj výslovný a neodvolatelný souhlas se
zveřejněním svého jména, příjmení bydliště a ostatních důležitých údajů
potřebných při projednávání a rozhodování o výběru nájemníka do obecního
bytu.

V …………………………………. Dne …………………………………….

Podpis ………………………………………………………………………

Lenka
Psací stroj

Lenka
Psací stroj

Lenka
Psací stroj

Lenka
Psací stroj

Lenka
Psací stroj
 

Lenka
Psací stroj
,
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