ŽÁDOST O NÁJEM BYTU MČ PRAHA 4
formou zveřejněného záměru
poř. č. ZP B :

adresa nabízeného bytu, číslo bytu :

1. ŽADATEL / ŽADATELÉ
(v případě manželů nebo partnerů je nutné uvést údaje obou včetně ověřeného podpisu žádosti a doložení
přílohy)

Jméno, příjmení, titul:

Jméno, příjmení, titul manželky/manžela:

Datum narození:

Datum narození manželky/manžela:

Rodinný stav:
Státní příslušnost **):

Státní příslušnost manželky/manžela **):

Adresa trvalého bydliště **):

Adresa trvalého bydliště manželky/manžela **):

Kontaktní adresa:

Kontaktní adresa manželky/manžela:

Telefon:

Telefon manželky/manžela:

E-mail:

E-mail manželky/manžela:

Výše zaplacené jistoty:
Datum zaplacení jistoty (datum příkazu k převodu):

Číslo účtu, ze kterého je jistota zaslána a pro případné vrácení jistoty:
Jistotu uhraďte na účet MČ Praha 4, vedený u České spořitelny, a.s., č. 89025–2000832359/0800
Variabilní symbol: (prvních 6 pozic datum narození zájemce v podobě DDMMRR (den, měsíc a poslední
dvojčíslí roku), na následující pozice uveďte číslo u záměru, specifický symbol: uvedený u zveř. záměru.
Stručný popis dosud užívaného bytu s uvedením, kdo je nájemce nebo vlastník bytu **):

Název a adresa zaměstnavatele:
Postavení v zaměstnání:
2. NABÍDKA NÁJEMNÉHO

Závazná nabídka nájemného za 1 m2/měsíc:
(číslovkou a částku vypsat také slovy):
........................................................................................................................................................................... ....................
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3. RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI A OSOBY ŽIJÍCÍ S ŽADATEM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI **)

jméno a příjmení

datum
narození

vztah
k žadateli

stát. přísl.

zůstane ve společné
domácnosti s žadatelem ?
ano - ne*)
ano - ne*)
ano - ne*)
ano - ne*)

4. STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI **)

5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE / ŽADATELŮ

(nelze zájemcem jakkoliv měnit, upravovat, doplňovat apod.!!!)
Prohlašuji tímto, že:
1) nejsem vlastníkem (ani spoluvlastníkem) nemovitosti/nemovitostí určené/ných k bydlení ani
nejsem oprávněn(a) k užívání dalšího bytu na základě jiného právního titulu (věcné
břemeno), ani nejsem společníkem nebo členem právnické osoby, kde vlastnictví obchodního
či družstevního podílu je spojeno s právem užívat byt,
2) souhlasím s podmínkami záměru pronájmu bytu a seznámil(a) jsem se se zněním vzorové
nájemní smlouvy a Závazného postupu při pronajímaní bytů v domech ve vlastnictví
(spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 4, novelizovaného usnesením Rady
městské části Praha 4 č. 6R-306/2016 ze dne 23.3.2016, účinného od 23.3.2016,
3) obecní byt, o jehož nájem žádám, jsem si prohlédl(a) a jsem ochoten (ochotna) tento byt
převzít v takovém technickém stavu, v jakém se nachází ke dni fyzické prohlídky vyhlášené
na úřední desce, a souhlasím se vzorovou nájemní smlouvou schválenou Radou městské části
Praha 4,
4) prohlašuji, že pronájmem bytu budu řešit svoji bytovou situaci,
5) souhlasím s tím, aby mnou vyplněné údaje byly uvedeny v nájemní smlouvě, aby dle nich
byla vedena evidence MČ Praha 4, a aby byly výsledky řízení (ve struktuře: identifikace bytu,
příjmení a jméno vybraného žadatele) zveřejněny,
6) souhlasím s tím, aby v případě, že v řízení o pronájem bytu uspěji, byla zveřejněna moje
nabídka,
7) všechny údaje uvedené v této žádosti a v jejích přílohách jsou úplné a pravdivé a jsem si
vědom(a) toho, že jsou pro pronajímatele rozhodující pro uzavření nájemní smlouvy a tudíž,
že uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů má za následek neplatnost právního úkonu
dle ust. § 583 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník),
8) beru na vědomí, že městská část Praha 4 je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace
podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
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6. VÝHRADA
Městská část Praha 4 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku a záměr pronájmu zrušit.
Žadatel nemá nárok na náhradu vynaložených nákladů na podání žádosti o nájem bytu na
základě zveřejněného záměru MČ Praha 4.

Datum :

Počet doložených příloh :

*) nehodící se škrtněte
**) případné podrobnosti a další údaje, sdělení, doklady nebo výpisy doložte v příloze. Státní
příslušnost lze doložit kopií občanského průkazu s vyjádřením souhlasu s pořízením kopie
a zpracováním osobních údajů.

...........................................................................................

úředně ověřený podpis žadatele
/v případě manželů nebo partnerů podpis obou/
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