Žádost
o přidělení bytu pro osoby v bytové nouzi dle výzvy IROP č. 35
v obci Dolní Hbity čp. 92 a v Jelencích čp. 45
I. Základní údaje o žadateli
Titul, jméno a příjmení žadatele:..............................................................................................
Datum narození:................................... Stav:.....................................................................
Státní občanství:............................................... Tel. číslo:..................................................................
Adresa trvalého bydliště:.....................................................................................................................
Adresa bydliště, kde se v současné době žadatel zdržuje (faktické místo pobytu je-li odlišné od
trvalého bydliště):
……………………………………………………………………………………………………
Poštu zasílat na adresu: ..........................................................................................

II. Zaměstnání žadatele
Zaměstnán ANO/NE
Zaměstnání žadatele, adresa zaměstnavatele:.....................................................................................

III. Členové domácnosti - rodinní příslušníci
Do nového bytu se nastěhují tito rodinní příslušníci žadatele:
Jméno a příjmení

Datum
narození

Vztah k žadateli

Příjem ANO/NE
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IV. Cílové skupiny osob v bytové nouzi dle výzvy IROP č. 35
Zakroužkujte prosím, do které skupiny žadatelů patříte:

























osoby spící venku,
osoby v nízkoprahové noclehárně,
osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
muži a ženy v azylovém domě,
matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
úplné rodiny v azylovém domě,
osoby v domě na půli cesty,
osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),
osoby v přístřeší po vystěhování z bytu,
žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
osoby po opuštění věznice,
osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
muži a ženy v seniorském věku, když minimálně dalších 50% členů užívající
domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let),
invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,
osoby v nezákonně obsazené budově,
osoby na nezákonně obsazeném pozemku,
osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót,
osoby žijící v budově, která není určena k bydlení,
osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely
bydlení,
osoby žijící v nevhodném objektu

V. Odůvodnění žádosti o přidělení bytu:
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VI. Prohlášení žadatele
• Čestně prohlašuji, že nemám uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemám vlastnické nebo

spoluvlastnické a jemu podobné právo k bytovému, rodinnému domu, k bytu nebo
nemovitosti vhodné k bydlení, ani je neužívám právem odpovídajícímu věcnému
břemeni (toto se týká i společně posuzovaných osob).
• Výslovně prohlašuji, že souhlasím s uzavřením nájemní smlouvy na byt na dobu určitou –
nejdéle na dobu 2 roky. Zavazuji se byt dnem uplynutí doby nájmu neprodleně vyklidit
(Tedy v případě, že nedojde po uplynutí doby nájmu k prodloužení nájemní smlouvy ).
• Prohlašuji, že jsem osobou mající plnou způsobilost k právním úkonům.
• Prohlašuji, že jsem si vědom(a) skutečnosti, že přijetím žádosti o přidělení bytu
nevzniká obci povinnost nájemní smlouvu s žadatelem (žadatelkou ) uzavřít.
• Dále prohlašuji, že jsem v žádosti uvedl(a) pravdivé údaje a jsem si vědom(a) toho, že
v případě uvedení nepravdivých údajů mohu obci způsobit škodu, kterou bude obec
vymáhat.
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s tím, aby Obec Dolní Hbity zpracovávala mé osobní údaje
pro účely žádosti přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby. Dále je smí poskytnout pouze za
účelem hlášení státním orgánům nebo za účelem jiné ohlašovací povinnosti, což je povinna činit ze
zákona.

V

dne

podpis
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