
 1.Jméno a příjmení:

 2.Trvalé bydliště:  3.Od roku:

 4.Datum narození:  5.Kontakt: (telefonní číslo + e-mail)  6.Bankovní spojení (pro vrácení kauce):

 7.Mám zájem o byt – adresa včetně čísla bytu:  8.Plocha bytu [m
2
]:

 9.Adresa:

10.Vlastník bytu současného bydliště žadatele:  11.Vztah k vlastníkovi bytu:

 Jméno a příjmení:  Datum narození:  Vztah k žadateli:

 12.Životní minimum domácnosti (pokud neznáte, nevyplňujte):

 13.Součet příjmů všech členů

  domácnosti (nutno doložit):

 Vyplněnou přihlášku je nutno podat společně s čestným prohlášením, doložením příjmu domácnosti, kopií dokladu 

 o zaplacení kauce na výběrové řízení ve výši 500,- Kč a podepsaným souhlasem se zpracováním osobních údajů

Uchazeči výběrového řízení o byt mají možnost si do 30 dnů od vydání rozhodnutí Rady města o přidělení bytů osobně

vyzvednout potvrzení o příjmech na odboru vnitřních věcí, pokud tak neučiní, budou po lhůtě 30 dní skartovány. 

V _________________________dne_______________________________________________________
podpis

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU 

ŘÍZENÍ NA BYT OBÁLKOVOU 

METODOU
 ŽADATEL

 SOUČASNÉ BYDLIŠTĚ ŽADATELE:

 RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI ŽADATELE, KTEŘÍ BUDOU BYDLET VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI:

 ŽIVOTNÍ MINIMUM, PŘÍJMY, NÁJEMNÉ:

 14.Maximální přípustné nájemné           (ř.13 - 1,3 násobek ř.12 děleno ř.8)15.Nabízím platit čisté nájemné  Kč/m
2

(ř.13 - 1,3 x ř.12) / ř.8 

(v celých korunách) 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Žadatel: 

Adresa 

 

Důvod pro přidělení bytu: 
 

 

 

 

 

Čestně prohlašuji, že splňuji všechny následující podmínky: 

 

 jsem občan ČR nebo jiných členských států Evropské unie, starší 18 let, plně svéprávný 

 mám trvalý pobyt nejméně 3 roky na území města Železného Brodu s úmyslem se tu trvale 

zdržovat a uspokojovat tu své bytové potřeby, anebo pracovní poměr u zaměstnavatele se 

sídlem nebo pobočkou v Železném Brodě trvající nejméně tři (3) roky (což dokládám 

potvrzením od zaměstnavatele) 

 nemám já ani moji příbuzní v linii přímé, členové rodinné domácnosti nebo ti, kteří se 

hodlají stát členy rodinné domácnosti, kterou založím v bytě ve vlastnictví města Železného 

Brodu, žádné nesplněné dluhy vůči městu Železný Brod nebo vůči osobám městem 

zřizovaným nebo založeným, stejně tak jako vůči vlastníku předchozího bytu 

 nebyl jsem já ani ostatní členové rodinné domácnosti v posledních 5 letech nájemcem nebo 

vlastníkem bytu či domu, který byl postižen v rámci exekučního řízení 

 nejsem a nebyl jsem nikdy já ani osoba žijící se mnou ve společné domácnosti účastníkem 

řízení o výkonu rozhodnutí o vyklizení bytu, který jsem užíval 

 nebyl jsem nájemcem bytu, kde nájem skončil výpovědi z důvodů nehrazení nájemného a 

služeb spojených s nájmem bytu řádně a včas, anebo pro jiné hrubé porušení povinností 

vyplývajících z nájmu bytu 

 nemám nařízenou srážku ze mzdy nebo z výplaty důchodu na základě výkonu rozhodnutí 

o exekuci 

 nejsem já ani partner vlastníkem bytu v osobním nebo družstevním vlastnictví na území 

města Železný Brod  

 

Zároveň čestně prohlašuji, že jsem seznámen/a se všemi údaji uvedenými v záměru pronájmu bytu. 

Beru na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů může být důvodem k vyřazení z výběrového 

řízení, popřípadě zrušení nájemní smlouvy. 

 

K přihlášce přikládám: 

 potvrzení o všech příjmech všech členů nové domácnosti za posledních 6 měsíců nebo kopii 

přiznání k dani z příjmu za poslední rok 

 kopii dokladu o zaplacení kauce na výběrové řízení ve výši 500,- Kč 

 souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
 

V____________________________  dne_____________    _______________________________ 

          podpis 


