ŽÁDOST

O NÁJEM

MĚSTSKÉHO

BYTU

Tel:
Žádám o přidělení bytu: 1+kk,1+1, 2+1, 3+1 (zakroužkovat pouze 1 možnost)
Uvést důvod: (např. zaměstnání v obci, založení rodiny, nevyhovující dosavadní bydlení aj.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Údaje o žadateli
Jméno a příjmení: ___________________________________nar.: _____________________
Trvalé bydliště: _____________________________________občanství:_________________
Současné skutečné bydliště: ____________________________________________________
Délka pobytu ve městě Jesenice: ________________________________________________
(počítá se pouze trvalý pobyt, doby před přerušením a po opětovném přihlášení se sčítají)
Adresa zaměstnavatele: _______________________________________________________
Rodinné poměry
Stav žadatele: svobodný(á)

ženatý(vdaná)

rozvedený(á)

vdovec(vdova)

Žijící s druhem(družkou) ve společné domácnosti (alespoň 2 roky)
Manžel(ka), druh(družka)
Jméno a příjmení: _____________________________________ nar.:___________________
Trvalé bydliště: _______________________________________________________________
Současné skutečné bydliště: ____________________________________________________

Žádost a dotazník je žadatel každoročně vždy do 30.11. následujícího
kalendářního roku obnovit, bez ohledu na datum jejich podání a aktualizaci,
jinak bytový orgán žadatele z evidence vyřadí.
Prohlašuji, že jsem uvedl pravdivé údaje.
Datum:

Podpis žadatele:

Městský úřad Jesenice

DOTAZNÍK

Jméno příjmení žadatele
Trvalé bydliště
Doba podání žádosti

Délka trvalého pobytu v obci

Rodinný stav žadatele

Velikost bytu
do 1 roku
2-3 roky
4-5 let
6-10 let
více jak 10 let
do 5 let
do 10 let
do 20 let
nad 20 let
ženatý, vdaná,druh,družka
svobod.,rozved.,vdova,vdovec

Počet stěhujících se dětí

1 dítě
2 děti a více

Ekonomická aktivita

zaměstnaní
nezaměstnaní
ekonomicky neaktivní
(důch.,studující)

Žadatel bydlí

u rodičů,jiných příb.(RD)
s rodiči,či příb. spol.dom.
v podnájmu, na ubytovně
v nájemním bytě
bydlí spolu

Rozvedení manželé
Žadatel uvolní městský byt
Žadatel vlastní byt,dům, …
Žadatel prodal byt, dům, či jinou
nemovitost
Žadatel má soudní výpověď z bytu
nebo je veden v registru dlužníků

ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano (neplatič)
ne

Odmítnutí bytu v minulosti
Prohlašuji, že všechny údaje mnou uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé a úplné a veškeré změny
budu hlásit do 30 dnů ode dne, kdy nastaly.
V případě odmítnutí bytu bude žádost automaticky vyřazena z registru žádostí o byty.
Datum:
Žadatel:

