ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU
Uchazeč o byt:

Příjmení:

Jméno:

Rok a místo
narození:

Rodné číslo:

Dosavadní bydliště uchazeče:

Uživatel části bytu u:
místo....................................... ve vl. bytě
u rodičů
ulice...........................čp......... uživatel části bytu u....................

Dosavadní bydliště dalších
členů domácnosti:

Uživatel části bytu u:
místo....................................... ve vl. bytě
u rodičů
ulice....................... čp............ uživatel části bytu u....................

Měsíční příjem žadatele: …............................................ Kč
Dosavadní byt uchazeče tvoří:

Kategorie bytu:

kuchyň: ................................m2

I. II. III. IV.

2

pokoj:....................................m

pokoj:....................................m2
pokoj:....................................m2
pokoj:....................................m2
Do nového
bytu se
nastěhuje
….................
osob celkem

Osobní údaje dalších členů domácnosti:

Jméno:
1.
2
3.
4.
5.

Vztah k žadateli:

Datum narození: Měs. příjem:

Podpisem stvrzuje každá z uvedených osob (v případě nezletilých dětí jejich zákonný
zástupce) výši svých příjmů za rozhodné období a taktéž to, že v době podání žádosti spadají
do kategorie příjmově vymezená/é osoba/osoby 1 a že nemá/nemají vlastnické nebo
spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu.
Žadatel:
Jméno:

Podpis:

______________________________________________________________________________

Další osoby v domácnosti:
Jméno:

Podpis:

______________________________________________________________________________
1.
______________________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________________
3.
______________________________________________________________________________
4.
______________________________________________________________________________
5.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé
….....................................................................
podpis uchazeče

1Dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. O použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí částí nákladů
spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, se příjmově vymezenou osobou rozumí:
1. samostatně žijící osoba, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem zjištěný podle písmene e) v období
12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8násobek průměrné měsíční mzdy za
národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem, přitom, bude-li smlouva o nájmu bytu
postaveného s dotací podle tohoto nařízení uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý
měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a
zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací podle tohoto
nařízení uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou
mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým
úřadem,
2. osoba s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v
období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5násobek průměrné měsíční
mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem, přitom, bude-li smlouva o
nájmu bytu postaveného s dotací podle tohoto nařízení uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude
čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství
zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací
podle tohoto nařízení uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s
průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým
statistickým úřadem.

