Městská část Brno - Černovice

Žádost o pronájem bytu
I. Žadatel o byt / telefon, e-mail:
příjmení

stav:

jméno

datum narození

ženatý - vdaná

svobodný (á)

místo

ulice, číslo domu

rodinný dům

obecní byt

st.občanství

rozvedený (á)

vdovec - vdova

bydliště:
PSČ

stát

trvalé
současné

Bytové podmínky
Bydlím v :
družstevní byt

obytný dům

uveďte jméno uživatele nebo vlastníka bytu - domu, kde bydlíte:
…………………………………………………………………………………………………………………
zaměstnavatel žadatele

čistý měsíční příjem

adresa

razítko a podpis:
(potvrdí účtárna)

II. Osobní údaje rodinných příslušníku žadatele, kteří o byt společně žádají
jméno a příjmení

* označte číslem: 1 -manžel, manželka

datum nar.

2 -sourozenec

3 -děti

vztah k žadateli*

4 -rodiče

bydliště

5 -prarodiče

6 -přítel,přítelkyně

Osobní údaje dalších osob, které bydlí v jednom bytě s žadatelem
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adresa zaměstnavatele
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o pronájem obecního bytu, ale o byt nežádají
jméno a příjmení

datum nar.

* označte číslem: 1 -manžel, manželka

2 -sourozenec

3 -děti

vztah k žadateli*

4 -rodiče

bydliště

5 -prarodiče

adresa zaměstnavatele

6 -přítel,přítelkyně

Žadatel žádá o pronájem obecního bytu z důvodu:
bydlí u rodičů nebo dětí
bydlí u příbuzných
bydlí v pronájmu u cizích lidí
bydlí na internátě, ubytovně
nevyhovujícího bytu ze zdravotních důvodů - doložit lékařské potvrzení
jiné důvody - uveďte

III. Popis bytu, v němž žadatel bydlí
Poloha bytu:
suterén

přízemí

….. patro

podkroví

garsonka

1+1

2+1

3+1

4+1

větší ……….

Velikost bytu:

Celková plocha pokojů a kuchyně: ………………………………….

Plocha žadatelem užívaných pokojů:

m2

…………………………….. m2

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/29 zasedání konaném dne
20.6.2017 Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.
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Dle těchto pravidel o pronájmu bytů v domech v majetku města Brna:
- Žadatel podává žádost o byt v předtištěném formuláři u městské části, kterou
si zvolí.
- Žadatel je povinen pravdivě vyplnit všechny údaje. Jejich změnu je povinen oznámit
městské části bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně
došlo.
- Žadatel je povinen každoročně do 30.11. písemně oznámit městské části, zda na
žádosti o byt trvá. Toto nemusí činit v roce, v němž žádost o byt podal.
- Městská část oznámí žadateli do 30 dnů po obdržení žádosti, zda byl zapsán do
seznamu, případně z jakého důvodu nebude žádost evidována.
- Uvede-li žadatel nepravdivé údaje nebo neoznámí-li změnu skutečností rozhodných
pro posouzení žádosti o byt nebo neoznámí-li v termínu, že na žádosti o byt trvá,
bude ze seznamu vyřazen.
- Městská část vyrozumí žadatele o důvodech vyřazení ze seznamu žadatelů.

- Výběr žadatelů provádí městská část podle kritérií a způsobem určeným městskou
částí. Kritéria musí mít písemnou formu a musí být schválena zastupitelstvem
městské části.
Podrobně popište z jakého důvodu žádáte o pronájem obecního bytu:

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a beru na vědomí, že moje žádost
bude vyřazena z evidence žadatelů o obecní byt, jestliže se prokáže, že jsem o sobě nebo
o své rodině uvedl(a) nepravdivé nebo neúplné údaje.
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Prohlašuji, že já ani manžel(ka) nevlastním(me) v ČR bytový či rodinný dům nebo byt
a nejsem (nejsme) nájemce (nájemci) bytu na dobu neurčitou.
Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-Černovice
nebo vůči jiným městským částem žádný dluh.
Žadatel bere na vědomí, že se seznámil s "Pravidly pronájmu bytů svěřených do správy
MČ Brno-Černovice" - www.cernovice.brno.cz

V …………………. dne ………………..

………………………………
podpis žadatele

Doložka k žádosti o byt:
Žadatel a další osoby, které jsou v této žádosti uvedeny, níže svým podpisem v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), udělují správci osobních
údajů - Statutárnímu městu Brnu, Městské části Brno-Černovice, IČ: 44992785, se sídlem Bolzanova 1, 618 00
Brno, souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsou uvedeny či přiloženy k této žádosti a to za účelem vedení
evidence osob užívajících byty v majetku Statutárního města Brna a s tím souvisejících činností. Žadatel a další
osoby, které jsou v této žádosti uvedeny, berou na vědomí, že podle Nařízení mají právo vzít tento souhlas
kdykoliv zpět, avšak tímto zpětvzetím není dotčena zákonnost zpracování vycházející z tohoto uděleného
souhlasu. Toto zpětvzetí souhlasu může být učiněno stejnou formou, jakou byl tento souhlas udělen a dále pak
osobně v úředních hodinách na adrese: Bolzanova 1, 618 00 Brno, písemně na téže adrese, prostřednictvím
emailové adresy info@cernovice.brno.cz, či telefonicky na čísle: 548 129 811. Dále podpisem této žádosti žadatel
a další osoby, které jsou v této žádosti uvedeny stvrzují, že jim byly předány Informace o zpracování osobních
údajů dle čl. 13 Nařízení a že těmto Informacím rozumí a nemají k nim žádné dotazy, stejně tak uvádí, že byli
poučeni o tom, že bližší informace o obsahu jejich práv dle Nařízení, včetně jejich výkonu jsou dostupné
v úředních hodinách na podatelně v sídle Správce.

…………………………..
podpis žadatele

……………………………..
podpisy dotčených (zletilých) osob

K žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu je žadatel povinen
doložit následující doklady:
- řádně vyplněná a podepsaná žádost o zařazení do evidence o pronájem bytu (formulář)
- součástí žádosti jsou níže uvedené doklady (manžel/ka nebo druh/družka dokládají totéž):
1) doklady o zaměstnání, podnikání
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- originál potvrzení o zaměstnání a době, na kterou je dohodnutý jeho výkon (pro dané účely je za
zaměstnání považována i dohoda o pracovní činnosti)
- popř. živnostenský list, výpis z Obchodního rejstříku apod.
- popř. originál dokladu o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadem práce
- popř. originál potvrzení o studiu
2) doklady o příjmech
- potvrzení od zaměstnavatele o průměrném čistém měsíčním příjmu žadatele (potvrdí mzdová účtárna
přímo na formuláři)
- popř. poslední daňové přiznání (pokud nebylo doposud podáno, potom jiný doklad prokazující, že má
žadatel příjmy z podnikání)
- popř. originál potvrzení o výši peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku, důchodu či
podpory v nezaměstnanosti apod.
3) doklady vztahující se k místu trvalého pobytu, k příp. korespondenční adrese a k příp.
místu současného bydliště (pokud je odlišné od místa trvalého pobytu či korespondenční adresy)
předložené v originále
- nájemní smlouva + evidenční list (podnájemní smlouva, smlouva o ubytování atd.)
- výpis z katastru nemovitostí (dále jen KN) vztahující se k místu trvalého pobytu,
popř. ke korespondenční adrese a místu současného bydliště (pokud existují)
- doklad o tom, že žadatel nedluží za nájemné a služby (popř. za podnájem, za ubytování atd.)
- doklad příslušného orgánu státní správy o tom, že žadatel (pokud je cizincem) pobývá
v ČR v souladu s platnou právní úpravou
- pokud je v OP uvedena Husova 5 – doložit doklad o přidělení úřední adresy z MMB
4) originál výpisu z „evidence práv pro osobu“ z KN a v případě záznamu doložení úplného výpisu z KN
5) k nahlédnutí OP (u cizinců pas), popř. rodné listy dětí
6) rozvodový rozsudek s nabytím právní moci, majetkoprávní vypořádání nebo návrh na rozvod a
doporučení Odboru sociální péče MMB nebo ÚMČ

V případě, že žadatelem vyplněná žádost bude neúplná a žadatel ji nedoplní ani
v termínu, který mu byl na základě písemné výzvy stanoven odborem finančním a
vnitřních věcí, bude žadatelova žádost považována za bezpředmětnou a žadatel nebude
zaevidován.
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