Odbor bytový

Příloha č. 3

Žádost o přidělení bytu
Jméno a příjmení
žadatele/lky:
Datum narození:

Rodinný stav:

Adresa trvalého
pobytu dle OP:

Nepřetržitý pobyt na
území NJ od:

Tel. číslo:

E-mail:

Kontaktní adresa:
Dluhy a jiné nesplněné závazky vůči městu:
Jméno a příjmení
manžela/lky/:
Datum narození:

Další osoby, které budou byt obývat mimo žadatele a manžela/ky:
Č.

Jméno a příjmení

Poměr k žadateli

Datum narození

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Požadovaný druh bytu:
□

startovací byt obecný

□

startovací byt speciální

□

byt pro seniory

□

bezbariérový byt

□

sociální byt

□

byt vázaný na sociální program
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Požadovaná velikostní kategorie bytu: …………………………….
Poznámka:
byt 1 + kk jednotlivé osoby,
byt 1 + 1 - rodiny a domácnosti v počtu 2 osob,
byt 2 + 1 - rodiny a domácnosti v počtu 3 a více osob

Stávající bydlení:
□ byt v majetku města
□ družstevní byt
Stávající bydlení:

□ byt v osobním vlastnictví
□ rodinný dům
□ jiné:

Velikost bytu:
Vytápění:

Podlaží:

Výtah (ano/ne):

□ dálkové (ústřední, plynové, elektrické)
□ tuhá paliva (dřevo, uhlí)

Odůvodnění žádosti, v případě rozvedených manželů způsob vypořádání bydlení.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Prohlášení:
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a své povinnosti neprodleně hlásit
každou změnu údajů uvedených v této žádosti a jednou ročně žádost o přidělení bytu (o nájem bytu) aktualizovat.
V opačném případě beru na vědomí, že žádost bude vyřazena ze seznamu žadatelů o přidělení bytu (o nájem bytu) nebo
z pořadníku.

Podáním žádosti jsem informován/a, že se Město Nový Jičín zavazuje chránit mé osobní údaje v souladu s právní úpravou.
Jsem si vědom/a, že mé osobní údaje budou zpracovávány a evidovány po dobu vyřizování žádosti, po dobu trvání
smluvního vztahu a dále pak po dobu skartační lhůty dle spisového a skartačního řádu.

Bližší informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů lze najít v informačním memorandu zveřejněném na
www.novyjicin.cz.

V Novém Jičíně dne: ……………………

Jméno, příjmení a podpis žadatele: …………………………………………………………………

Poznámka:
1.
2.
3.
4.

Směrnice „Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín“ je zveřejněna na webových stránkách Města Nového
Jičína www.novyjicin.cz, rovněž je k dispozici na odboru bytovém Městského úřadu Nový Jičín.
V případě žádosti o přidělení bytu pro seniory nebo bezbariérového bytu se povinně vyplňuje Část 1 Žádosti.
Součástí žádosti o přidělení bytu pro seniory nebo bezbariérového bytu je Část 2 Vyjádření praktického lékaře
žadatele.
V případě vyžádání odboru bytového se k žádosti přikládá Část 3 Vyjádření praktického lékaře pro byty pro seniory
a bezbariérové byty.
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