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PŘIHLÁŠKA DO ŘÍZENÍ O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU 
v Benešově nad Černou č.p. ____________, č. bytu ____________ 

 

1). Osobní údaje: (v případě uzavřeného manželství jsou zájemci o byt oba manželé) 

                                                                              zájemce:                                                                                                manžel/ka: 

jméno a příjmení (popř. titul)  ______________________________________________   ______________________________________________  

rok narození  ______________________________________________   ______________________________________________  

rodinný stav  ______________________________________________   ______________________________________________  

státní občanství  ______________________________________________   ______________________________________________  

adresa trvalého pobytu  ______________________________________________   ______________________________________________  

zaměstnavatel  ______________________________________________   ______________________________________________  

zaměstnání  ______________________________________________   ______________________________________________  

telefonní kontakt  ______________________________________________   ______________________________________________   

e-mail / IDDS  ______________________________________________   ______________________________________________  

2). Bytové poměry na adrese trvalého pobytu: 

popis bytu : (např. 1+3, vybavení)  _________________________________________________________________________________________________  

počet osob ve společné domácnosti :    ________ 

jedná se o :                            □ byt v majetku města/obce      □ rodinný dům        □ družstevní byt       □ v osobním vlastnictví        □ u jiného pronajímatele 

druh užívání bytu :               □ v nájemním bytě        □ u rodičů       □ v podnájmu       □ u příbuzných       □ na ubytovně       □ jinde (popsat kde)  

                                       ___________________________________________________________________________________ 

vlastník :   _____________________________________________________________________________________________ 

na základě jakého právního vztahu (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, apod.)                                 
                                                                                                                                                        ________________________________________________________ 

3). Bytové poměry aktuálního pobytu: (vyplňte v případě, že v současnosti nebydlíte na adrese trvalého pobytu) 

adresa  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

popis bytu : (např. 1+3, vybavení)  _________________________________________________________________________________________________  

počet osob ve společné domácnosti :    ________ 

jedná se o :                            □ byt v majetku města/obce      □ rodinný dům        □ družstevní byt       □ v osobním vlastnictví        □ u jiného pronajímatele 

druh užívání bytu :              □ v nájemním bytě        □ u rodičů       □ v podnájmu       □ u příbuzných       □ na ubytovně       □ jinde (popsat kde)  

                                       ___________________________________________________________________________________ 

vlastník :   _____________________________________________________________________________________________ 

na základě jakého právního vztahu (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, apod.)                                 
                                                                                                                                                        ________________________________________________________ 
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Odůvodnění (uveďte důvod, proč nebydlíte v místě trvalého bydliště) 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

4). Další osoby ve společné domácnosti hlášené do tohoto přidělovaného bytu: (kromě zájemce) 

Jméno a příjmení (popř. titul)  ______________________________________________   ______________________________________________  

Rok narození  ______________________________________________   ______________________________________________  

Rodinný stav  ______________________________________________   ______________________________________________  

Státní občanství  ______________________________________________   ______________________________________________  

Adresa trvalého pobytu  ______________________________________________   ______________________________________________  

Zaměstnavatel  ______________________________________________   ______________________________________________  

Zaměstnání  ______________________________________________   ______________________________________________  

Vztah k nájemci  ______________________________________________   ______________________________________________  

Jméno a příjmení (popř. titul)  ______________________________________________   ______________________________________________  

Rok narození  ______________________________________________   ______________________________________________  

Rodinný stav  ______________________________________________   ______________________________________________  

Státní občanství  ______________________________________________   ______________________________________________  

Adresa trvalého pobytu  ______________________________________________   ______________________________________________  

Zaměstnavatel  ______________________________________________   ______________________________________________  

Zaměstnání  ______________________________________________   ______________________________________________  

Vztah k nájemci  ______________________________________________   ______________________________________________  

5). Odůvodnění přihlášky: (zájemce s trvalým bydlištěm mimo obec Benešov nad Černou zdůvodní podání přihlášky) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

6). Nemovitý majetek uchazeče o byt s výjimkou nezastav. pozemků: (zájemce o byt, v případě uzavřeného manželství u obou manželů) 

Uveďte kolaudované i rozestavěné stavby určené k bydlení, byty (včetně družstevních), popřípadě spoluvlastnické podíly k uvedeným nemovitostem. 
V opačném případě uveďte prohlášení, že nejste vlastníkem žádné nemovitosti. 

Zájemce  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Manžel/ka  ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

7). ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: Za účelem pronájmu bytu níže uvedený zájemce prohlašuje, že 
• nemá závazky vůči Obci Benešov nad Černou a na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebo 

toto řízení nebylo odmítnuto či zamítnuto pro nedostatek majetku úpadce nebo není v likvidaci; 

• nebyl v posledních třech letech disciplinárně trestán za rušení veřejného pořádku; 

• všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a nezatajil žádné závažné skutečnosti, které by mohli ovlivnit výsledek tohoto výběrového řízení; 

• bere na vědomí, že dopustí-li se podvodného jednání, může být z řízení o pronájmu bytu vyloučen. 

V _______________________________________ dne_________________                       ____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    vlastnoruční podpis zájemce 


