ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU OBCE HOBŠOVICE
(ŽÁDOST VYPLŇUJTE HŮLKOVÝM PÍSMEM NEBO DIGITÁLNĚ S TÍM,
ŽE PODPIS ŽADATELE MUSÍ BÝT VŽDY ORIGINÁLNÍ !)

Žádost přijata dne:___________________________(nevyplňujte! Vyplňuje OÚ Hobšovice)
Uchazeč o byt:
Jméno:

______________________________________

Příjmení:

______________________________________

Datum narození:

______________________________________

Místo narození: _____________________
Dosavadní bydliště uchazeče, adresa: _____________________________________
Trvalý pobyt žadatele dle OP : ___________________________________________
Telefonní číslo (na kterém je možné Vás zastihnout): _________________________
E-mailová adresa: __________________________@_________________________
Povolání a adresa pracoviště:

______________________________________

Potvrzení o trvalém příjmu žadatele (výši výdělku-mzdy, sociálních dávkách, příspěvku na
mateřské dovolené, invalidního důchodu, starobního důchodu)
(možno doložit jako samostatný dokument, který bude nedílnou součástí žádosti)

Pokud nemáte žádný příjem, uveďte zde, včetně důvodu:

___________________________________________________________________

Rodinný stav:
Svobodný (á) *)

Ženatý/vdaná*)

Rozvedený (á) *)

Ovdovělý (á) *)

*) nehodící škrtněte, neškrtnutá odpověď je správná
Dosavadní bytové poměry:








Vlastní byt *)
Jiný nájemní byt*)
U rodičů*)
U jiných příbuzných*)
Na ubytovně, podnájem*)
Po rozvodu ve společném bytě*)
Jiné (sdělte jaké): _______________________________________________

*) nehodící škrtněte, neškrtnutá odpověď je správná
Délka trvalého pobytu v obci Hobšovice ke dni podání žádosti: ___________ roků.
(Doplní pracovnice OÚ HOBŠOVICE – NENÍ POVINNOSTÍ VYPLŇOVAT.)
Mám zájem o byt velikosti:
 sociální byt č. 1 v budově čp. 39 – 2 + kk *
 sociální byt č. 2 v budově čp. 39 – 2 + kk *
 sociální byt č. 3 v budově čp. 39 – 4 + kk *
s parkováním *

bez parkování*

Počet dětí (do 18 let) žijících se žadatelem ve společné domácnosti: ____________
Do případně přiděleného bytu se nastěhuje celkem _______ příslušníků domácnosti.
Jsem vlastníkem (spoluvlastníkem) bytu, rodinného domu na území ČR:
ANO - NE *)
*) nehodící škrtněte, neškrtnutá odpověď je správná
Doložte výpisem z katastru nemovitostí.
Mám podanou žádost o byt v jiné obci ANO - NE *), pokud ANO v jaké: __________
*) nehodící škrtněte, neškrtnutá odpověď je správná

Důvody, proč žádám o byt (vypište vždy zde):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Žádost musí být vyplněna ve všech bodech!
Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že nemám žádné finanční ani jiné závazky po lhůtě splatnosti vůči obci obci Hobšovice,
pokud ano, do doby jejich plného uhrazení jsem si vědom skutečnosti, že nemám na přidělení bytu
nárok.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem si vědom(a), že při uvedení nepravdivých
nebo neúplných údajů bude tato žádost vyřazena ze seznamu žadatelů o byt. Stejně tak jsem si
vědom(a) skutečnosti, že pokud nevyplním všechny body této žádosti včetně požadovaných příloh
(potvrzení o příjmu či popř. výpisu z katastru nemovitostí, nebudu zařazen do databáze (seznamu)
žadatelů o byt v majetku obci Hobšovice.
Prohlašuji, že se v případě přidělení bytu do jednoho měsíce ode dne podpisu nájemní smlouvy
přihlásím k trvalému pobytu v obci Hobšovice na adrese přiděleného bytu. V případě, že již mám
trvalý pobytu v obci Hobšovice, přihlásím se v případě poskytnutí bytu obce Hobšovice k trvalému
pobytu v obci Hobšovice na adrese přiděleného bytu.
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) povinnosti každoročně, vždy do 31.1. příslušného roku písemně,
prostřednictvím formuláře „Obnovení žádosti o byt“ potvrdit, že na své žádosti trvám.
Prohlašuji, že na základě zákona číslo 101/2000 Sb. – O ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, souhlasím se zpracováním osobních údajů, v souvislosti s podáním této žádosti o byt u obce
Hobšovice.

V ___________________, dne ______________

_______________________________________
Podpis žadatele (vždy originál)

Kontaktní osoba za obec Hobšovice: Jitka Jeřábková telefon: 312 59 12 29, e-mail: obechobsovice@centrum.cz
Obecní úřad Hobšovice, Hobšovice 38, 27321 Hobšovice

