MĚSTO NÝŘANY
Benešova třída 295
330 23 Nýřany

Žádost o byt
A) Údaje o žadateli o byt
Příjmení a jméno žadatele:
.
Rodinný staY5odné
číslo:

/

Trvalé bydliště:
Nýřany
.
Město:ýiVW

PSČ: 3 3 0 2 3

.
Ulice:ýSRSLVQp
 

B) Údaje o osobách, které se nastěhují se žadatelem do bytu
Datum narození:
Příjmení a jméno:

Vztah k žadateli:
.

.
.

.
.

C) Údaje o bytě, ve kterém je žadatel trvale hlášen (vyberte odpovídající možnost)
Byt je: .

D) Požadavek na byt
Mám zájem o byt velikosti (označte odpovídající možnost):
0+1

1+1

2+1

3+1 4+1  jakýkoliv

Byty jsou vždy přidělovány na úpravu na vlastní náklady.
E) Ostatní údaje (označte odpovídající možnost)
Nejsem vlastníkem žádné nemovitosti.
Jsem vlastníkem nemovitosti:
Na adrese:

č. orient.:
č. popisné:

Jedná se o:

nájemní dům  rodinný dům

rekreační objekt

Můj manžel/manželka – druh/družka
Není vlastníkem žádné nemovitosti.
Je vlastníkem nemovitosti:
Na adrese:
Jedná se o:

jiné vypsat:

č. orient.:
č. popisné:

nájemní dům  rodinný dům  rekreační objekt  jiné vypsat:
1

F) Beru na vědomí, že
− žadatel o byt musí v I. čtvrtletí každého roku písemně potvrdit na Hospodářském dvoře
Nýřany spol. s r.o., příp. na Městě Nýřany, že na žádosti trvá. Při nesplnění této povinnosti bude z
pořadníku vyřazen.
− veškeré změny, které po podání žádosti nastanou, neprodleně (nejpozději však do 30 dnů) oznámím
na Hospodářském dvoře s.r.o., příp. na Městě Nýřany.
− Sři příjmu žádosti o byt se posuzuje platební kázeň žadatele SĜtSDGQČMHKRrodiny vůči městu Nýřany
äDGDWHONWHUêPiYĤþLPČVWX1êĜDQ\]iYD]N\QHEXGH]DĜD]HQGRSRĜDGQtNXSĜtSDGQČEXGH]SRĜDGQtNX
Y\ĜD]HQDQHEXGHPXVFKYiOHQDYêPČQDþLSĜHYRGE\WXäLMHOLåDGDWHOYHVSROHþQpGRPiFQRVWL YE\WČ 
VGOXåQtN\YĤþLPČVWX1êĜDQ\EXGHGRSRĜDGQtNX]DĜD]HQ SĜtSDGQČYQČPSRQHFKiQ DåSRY\URYQiQt
DOLNYRWQtþiVWLGOXKXSĜLSDGDMtFtKRQDQČMGOHSRþWXRVREGRPiFQRVWL
− nesplnění výše uvedeného bude mít za následek automatické vyřazení žádosti z evidence bez
předchozího písemného oznámení.
− ponesu případné právní důsledky při získání bytu na základě nepravdivých údajů.

G) Souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů
(zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) – pro žadatele o byt
Já, níže podepsaný(á), v souladu s § 5 odst.5 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, uděluji tímto souhlas k tomu, aby Město Nýřany, Benešova třída 295, Nýřany a Hospodářský dvůr
Nýřany spol. s r.o., Revoluční 158, Nýřany, zpracovávaly, shromažďovaly a uchovávaly osobní a citlivé
údaje týkající se mojí osoby, uvedené v mé „Žádosti o byt“, a to především za evidenčními a informačními
účely, souvisejícími s projednáváním předmětné žádosti.
Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

Čestné prohlášení žadatele o byt:
Já, níže podepsaný(á), čestně prohlašuji, že všechny údaje, které jsem v “Žádosti o b yt“
uvedl(a), jsou pravdivé.
Dne:

Podpis:

Žádost o byt převzal dne:

2

