MĚSTO LITOVEL
Nám. Př. Otakara 778, 784 01 LITOVEL
tel.: +420 585 153 111
e-mail:sekretariat@mestolitovel.cz
www.litovel.eu

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU
Žadatel(é):
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Stav:

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Bydliště: (dle občanského průkazu)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa pobytu, pokud se žadatel(é) zdržuje mimo shora uvedené bydliště (doručovací adresa):
……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………………………………………………………..............................
a) délka pobytu v obci:
uveďte jednu z možností:
•

do 5-ti let

•

do 10-ti let

•

do 20-ti let a déle

Do délky pobytu se započítává pobyt žadatele v obci od data narození. Doba přerušení pobytu
v obci se po opětovném přihlášení sčítá.
b) počet osob domácnosti, které se budou stěhovat s žadatelem do nově přidělovaného
bytu:
uveďte jednu z možností:
•

do 3 osob

•

nad 3 osoby

•

nad 5 osob

Jmenovitě uveďte osoby, které se budou stěhovat s žadatelem do nově přiděleného bytu
(uveďte jméno, datum narození a vztah k žadateli):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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c) počet osob, kteří s žadatelem bydlí ve společné domácnosti:
počet osob celkem: ……………………………………………………
d) dosavadní bytové poměry žadatele:
žadatel bydlí: (uveďte jednu z možností)
•

u rodičů, či jiných příbuzných

•

v nájmu (doložit smlouvu o nájmu)

•

v podnájmu (doložit smlouvu o podnájmu)

•

na ubytovně

•

jinak

e) velikost požadovaného bytu: …………………………………..

f)

nedoplatky a jiné pohledávky vůči městu:
ANO

NE

(uveďte jednu z možností)

Nedoplatky a jiné pohledávky vůči městu ověří oddělení bytového hospodářství.
Žadatel

má - nemá

dluhy vůči městu.

V Litovli, dne …………………………….

…………………………………….
razítko a podpis

Povinností žadatele je každý rok vedení žádosti ověřit a doplnit údaje žadatelem uvedených
v žádosti vždy do 10. listopadu probíhajícího roku prostřednictvím dotazníku, který bude
žadateli zaslán poštou na doručovací adresu uvedenou v žádosti. Pokud tak žadatel neučiní
bude žádost ze seznamu žadatelů o byt vyřazena.
Žadatel je povinen ohlásit každou změnu uvedených údajů v žádosti. Nepravdivé nebo
zatajované údaje jsou podkladem pro vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů o byt.
Závazně prohlašuji, že jsem byl seznámen se Zásadami o hospodaření s obecními byty
v majetku města Litovel a uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé a potvrzuji je vlastnoručním
podpisem.
Souhlas s vedením osobních údajů
Souhlasím, aby výše uvedené údaje byly zveřejňovány v souladu s příslušnými předpisy při
jednáních města Litovel týkajících se přijetí žádosti o přidělení bytu, vedení žádosti v evidenci
města, přidělení bytu, uzavření nájemní smlouvy a projednávání záležitostí s nájmem bytu
spojených po dobu vedení žádosti a navazujících smluvních vztahů.

V Litovli, dne ………………………………..

………………………………………….
podpis žadatele
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