
Oddělení bytového hospodářství

Žadatel / současný nájemce bytu /- jméno a příjmení, datum narození:

Spolužadatel /vztah k žadateli/- jméno a příjmení, datum narozeni:

Spolunájemce: /vyplňte pouze v případě, je-li byt ve společném nájmu, např.manželů/

Adresa současně užívaného bytu:

Vlastník bytu /majitel objektu, v němž bydlí/, u fyzické osoby datum narození:

Velikost bytu /uveďte rozměry jednotlivých pokojů:

pokoj=  m2            pokoj= m2 pokoj= m2

Poloha bytu /přízemí, 1.poschodí/ kategorie bytu

Počet hlášených osob v bytě k trvalému pobytu/nutno ověřit na evidenci obyv. MěÚ Litovel/
Vypište celé jmána, rok narození, vztah k žadateli, zaměstnání:

nejsou účastníci dohody/
/příslušníci domácnosti, popř. další osoby, které odvozují své právo od uživatele bytu 

kuchyň=              m2 příslušenství= m2

 

       

 

Nám. Př. Otakara 778, 784 01 LITOVEL 

email: sekretariat@mestolitovel.cz  
www.litovel.eu

MĚSTO LITOVEL

tel.: +420 585 153 111, -120, -151

Smýkal
Typewritten text
ŽÁDOST K DOHODĚ O SMĚNĚ BYTU

hornik
Typewritten text
Souhlasím podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 se zpracováním osobních údajů uvedených v žádosti v rozsahu nezbytně nutném k vyřízení žádosti.



Vajádření:

které nejsou ve vlastnictví města/
směny bytů/nutno vyplnit i u bytů,
se nachází byt, jež je předmětem
souhlas vlasníka objektu, v němž vlastnoruční podpis žadatele

Odůvodnění požadavku směny bytu:

Počet osob hlášených v bytě k pobytu /celá jmána, rok.nar., vztach k žadateli, zaměstnání/
Poloha bytu:

Velikost bytu:

Vlastník objektu:

Spolunájemce:

ADRESA požadovaného bytu ke směně:

Nájemce bytu:

kuchyň=     m2 příslušenství= m2

pokoj= m2            pokoj= m2 pokoj= m2

V Litovli dne
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