Příloha č. 1

Žádost o přidělení bytu ve vlastnictví města Březová
Požadovaný byt ……………………………………………………………………………………………………………………………
Žadatel …………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození

…………………………………… stav …………………………………tel ……………………………

Adresa trvalého bydliště

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

Kontaktní adresa

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

Byl jsem nájemcem bytu na Březové………………………… v době…………………………………
Byt jsem opustil z důvodu ………………………………………………………………………………………………………….
Zaměstnavatel /nutno doložit potvrzení zaměstnavatele/………………………………………………………….
Spolužadatel/manžel,manželka,druh,družka/
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození

…………………………………… stav …………………………………tel ……………………………

Adresa trvalého bydliště

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

Kontaktní adresa

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

Byl jsem nájemcem bytu na Březové………………………… v době…………………………………
Byt jsem opustil z důvodu ………………………………………………………………………………………………………….
Zaměstnavatel /nutno doložit potvrzení zaměstnavatele/………………………………………………………….
Email: …………………………………………………

Osoby, které budou s žadatelem užívat byt:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Vztah k žadateli:

…………………………………..

…………………………………….

………………………………………………

………………………………….

…………………………………….

……………………………………………….

………………………………….

……………………………………..

……………………………………………….

Osoby, které žijí s žadatelem v současném bytě:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Vztah k žadateli:

…………………………………..

…………………………………….

………………………………………………

………………………………….

…………………………………….

……………………………………………….

………………………………….

……………………………………

………………………………………………..

Druh současného bydlení:
-

Městský byt na základě nájemní smlouvy
- vlastní dům, či byt
Družstevní byt – doložit smlouvu
- u rodičů
Nájemní byt jiného vlastníka
- u jiných příbuzných
Podnájem – doložit smlouvou
- hotel, ubytovna
Jiné, uveďte ……………………………………………………..

Důvod pro podání žádosti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Žadatel nebo spolužadatel je vlastníkem jiné nemovitosti určené k bydlení:

ano

ne

Adresa nemovitosti: ………………………………………………………………………………………………………………
Žadatel nebo člen rodiny má dluhy vůči pronajímateli nebo jeho organizacím

ano ne

Do výběru budou zařazeny pouze přihlášky vyplněné ve všech bodech, včetně důvodu a potvrzení
zaměstnavatele. Nevyplněné proškrtněte.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že jsem si vědom, že uvedení nepravdivých údajů,
stejně jako zamlčení požadovaných údajů, má za následek vyloučení z výběru na přidělení
městského bytu.
Souhlasím s tím, aby město Březová jako správce osobních údajů zpracovávalo v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
moje osobní údaje uvedené v této žádosti za účelem řízení ve věci žádosti a zveřejnění výsledků tohoto
řízení, a to po dobu neurčitou. Souhlasím rovněž se zveřejněním osobních údajů a výsledků řízení o
žádosti na internetu.
Žadatelům, kteří nebudou vybráni se informace písemně nezasílá. Mohou se dotázat na MěÚ dv.č.5,
nebo emailem: fialova@mu-brezova.cz, či na telefonním čísle 356633516 nebo mobil: 725093073

Datum …………………………………………….

Vlastnoruční podpis

………………………………………….

