
Žádost o přidělení městského bytu 

1. Údaje o žadateli 

Příjmení, jméno, titul 
 

Rodné jméno 

Datum a místo narození 
 

Rodné číslo 

Státní občanství 
 

Č. občanského průkazu Rodinný stav 

Trvalé bydliště: ulice, čp/č.or., město, PSČ, popř. poschodí 
 
 

Kontaktní telefon 

Skutečné bydliště (bydlí-li jinde): ulice, č.p/č.or., město, PSČ, popř. poschodí 
 
 

Doručovací adresa žadatele 

 

2. Údaje o partnerovi žadatele (manžel/ka, druh, družka) 

Příjmení, jméno, titul 
 

Rodné jméno 

Datum a místo narození 
 

Rodné číslo 

Státní občanství 
 

Č. občanského průkazu Rodinný stav 

Trvalé bydliště: ulice, čp/č.or., město, PSČ, popř. poschodí 
 
 

Kontaktní telefon 

Skutečné bydliště (bydlí-li jinde): ulice, č.p/č.or., město, PSČ, popř. poschodí 
 
 

Doručovací adresa 

 

3. Údaje o příjmu a bytových poměrech žadatele (partnera) 

Zdroj a výše příjmu žadatele 
 
 

Zdroj a výše příjmu partnera 
 

Žadatel bydlí 
ve vlastním domě – ve vlastním bytě – v obecním bytě – v družstevním bytě – v bytě soukromého majitele 
 
Vztah žadatele k uvedenému bytu 
v nájmu – v podnájmu – u příbuzných – jinak*) – uveďte jak …………………………………………………………………….. 
 

*) Škrtněte, co se nehodí 

4. Osoby, které budou s žadatelem sdílet přidělený byt:  

Příjmení a jméno 
Vztah 

k žadateli 
Datum narození Zaměstnavatel Poznámka 

     

     

     

     

     



 
5. Mám zájem o byt velikosti (např. garsoniéra, 1+1, 1+2 aj.) 
  
 

 

 
 
6. Důvody žadatele (uveďte údaje, které jsou podle Vás důležité pro rozhodování komise) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Čestné prohlášení žadatele: 
Já níže podepsaný/á čestně prohlašuji, že  

- Prohlašuji, že nejsem vlastníkem, podílovým spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené 
k bydlení. 

- Nebyl/a jsem nájemcem bytu, ze kterého jsem dostal výpověď z důvodu hrubého porušování 
povinností vyplývajících z nájmu bytu nebo z důvodu hrubého porušování dobrých mravů 
v domě a nebylo proti mně vedeno řízení o vyklizení neoprávněně užívaného bytu ani o 
uhrazení dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním bytu ve vlastnictví města Kladruby. 

- Nemám vůči městu Kladruby žádné neuhrazené pohledávky a závazky. 
- všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že úmyslné uvedení 

nepravdivého údaje bude důvodem k nezařazení žádosti do seznamu žadatelů  
o přidělení bytu. 

- Změny v údajích uvedených v žádosti neprodleně písemně oznámím Městskému úřadu 
Kladruby. 

- Souhlasím ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění, se zpracováním výše uvedených osobních údajů 
uvedených v žádosti v rozsahu nezbytně nutném k vyřízení žádosti a při zpracování smlouvy  
o nájmu bytu. 

 
 
 
 
V …………………………….. dne ……………………………….   …………………………………………… 

          podpis žadatele 

 

    


