Městská část Praha 3
								Razítko
podatelny
úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 00 Praha 3

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU

Osoby znevýhodněné na trhu s bydlením
(podle Pravidel podporovaného bydlení MČ Praha 3
schválených usnesením Rady městské části Praha 3 č. 181 ze dne 9. 3. 2020)

ŽADATEL
jméno

příjmení

rodné příjmení

rodné číslo

rodinný stav

státní příslušnost

/

trvalé bydliště
trvale hlášen od
skutečné
bydliště pokud je
odlišné
e-mail

telefon

MANŽEL/KA , PARTNER/KA, DRUH/DRUŽKA, REGISTROVANÝ PARTNER/KA
jméno
rodné číslo

příjmení
/

rodinný stav

vztah k žadateli
trvalé bydliště
trvale hlášen od
skutečné
bydliště pokud je
odlišné
telefon
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e-mail

DALŠÍ ČLENOVÉ BUDOUCÍ DOMÁCNOSTI
jméno
rodné číslo

příjmení
/

vztah k žadateli

trvalé bydliště
trvale hlášen od

denní studium

u starších 15 let doložte
potvrzením v příloze

skutečné
bydliště pokud je
odlišné
jméno
rodné číslo

příjmení
/

vztah k žadateli

trvalé bydliště
trvale hlášen od

denní studium

u starších 15 let doložte
potvrzením v příloze

skutečné
bydliště pokud je
odlišné
jméno
rodné číslo

příjmení
/

vztah k žadateli

trvalé bydliště
trvale hlášen od

denní studium

u starších 15 let doložte
potvrzením v příloze

skutečné
bydliště pokud je
odlišné
jméno
rodné číslo

příjmení
/

vztah k žadateli

trvalé bydliště
trvale hlášen od

denní studium

u starších 15 let doložte
potvrzením v příloze
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skutečné
bydliště pokud je
odlišné

ZDRAVOTNÍ STAV ŽADATELE A ČLENŮ JEHO BUDOUCÍ DOMÁCNOSTI
jméno

příjmení

TP

invalidita 1. st.

příspěvek na péči I. st.

ZTP

invalidita 2. st.

příspěvek na péči II. st.

ZTP/P

invalidita 3. st.

příspěvek na péči III. st.
příspěvek na péči IV. st.

jméno

příjmení

TP

invalidita 1. st.

příspěvek na péči I. st.

ZTP

invalidita 2. st.

příspěvek na péči II. st.

ZTP/P

invalidita 3. st.

příspěvek na péči III. st.
příspěvek na péči IV. st.

jméno

příjmení

TP

invalidita 1. st.

příspěvek na péči I. st.

ZTP

invalidita 2. st.

příspěvek na péči II. st.

ZTP/P

invalidita 3. st.

příspěvek na péči III. st.
příspěvek na péči IV. st.

jméno

příjmení

TP

invalidita 1. st.

příspěvek na péči I. st.

ZTP

invalidita 2. st.

příspěvek na péči II. st.

ZTP/P

invalidita 3. st.

příspěvek na péči III. st.
příspěvek na péči IV. st.
příjmení

TP

invalidita 1. st.

příspěvek na péči I. st.

ZTP

invalidita 2. st.

příspěvek na péči II. st.

ZTP/P

invalidita 3. st.

příspěvek na péči III. st.
příspěvek na péči IV. st.
—3

jméno

DŮVODY ZVÝŠENÉ ZRANITELNOSTI ŽADATELE ČI ČLENA DOMÁCNOSTI
oběť domácího násilí

těhotenství

samoživitelství

opuštění dětského domova nebo jiné formy náhradní rodinné péče
(v posledních třech letech)

SOUČASNÉ BYTOVÉ POMĚRY ŽADATELE A OSOB,
KTERÉ S NÍM BUDOU TVOŘIT SPOLEČNOU DOMÁCNOST
adresa
typ bydlení nájemní smlouva

podnájemní smlouva
ubytovna

bydlení u rodiny či přátel
nájemní
smlouva

od

do

azylový dům
jiné
na dobu
neurčitou

popis bytové nouze

Délka trvání bytové
nouze (vyplňuje OSV)
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SOUČASNÉ BYTOVÉ POMĚRY OSOB, KTERÉ BUDOU SPOLU S ŽADATELEM TVOŘIT
NOVU DOMÁCNOST, POKUD BYDLÍ NA JINÉ ADRESE

PŘÍJMY ŽADATELE A ČLENŮ BUDOUCÍ DOMÁCNOSTI
Výpis pojistných a nepojistných dávek – Úřad práce ČR, potvrzení o mzdě od zaměstnavatele za posledních 6 měsíců doložte v příloze
Výše příjmů z pracovní činnosti, průměrný měsíční výdělek potvrzení doložte v příloze

Výživné (potvrzení doložte v příloze)

Pojistné i nepojistné dávky v průměrné měsíční výši — potvrzení doložte v příloze
rodičovský příspěvek

peněžitá pomoc
v mateřství

podpora
v nezaměstnanosti

důchod

příspěvek
na živobytí

jiný

Celkový průměrný měsíční příjem
všech členů budoucí domácnosti
Přehled splácených exekucí, potvrzení doložte v příloze (NEPOVINNÉ)

Nemovitý majetek žadatele a příslušníka/ů budoucí domácnosti:

—5

PROSTOR PRO OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ ŽADATELE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Prohlašuji že:
Já ani další osoba z budoucí společné domácnosti nejsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitého majetku určeného k bydlení na území ČR.
Já ani další osoba z budoucí společné domácnosti jsem se nezúčastnil privatizace bytů z majetku státu,
kraje nebo obce.
Já ani další osoba z budoucí společné domácnosti nemám žádné nevypořádané finanční závazky vůči
městské části. Nevypořádanými finančním závazky se rozumí skutečnost, že žadatel, který má dluh
na nájemném nebo na vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu neuzavřel splátkový kalendář, případně splátkový kalendář uzavřel, ale neplní ho.
Údaje uvedené v předkládané žádosti o nájem bytu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Beru na vědomí, že v případě, nebude-li moje žádost o nájem bytu na předepsaném formuláři vyplněna
úplně a doložena požadovanými doklady, je to důvodem k ukončení jejího řešení.
Beru na vědomí znění Pravidel podporovaného bydlení MČ Praha 3 schváleného Radou MČ Praha 3 dne
9. 3. 2020, jimiž se řídí posuzování podaných žádostí o nájem bytů v nemovitostech svěřených MČ Praha 3.

podpisy všech
budoucích nájemců

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já níže uvedený žadatel o pronájem bytu v nemovitostech svěřených MČ Praha 3 svým podpisem potvrzuji, že:
1.	
beru na vědomí znění Pravidel podporovaného bydlení MČ Praha 3 schválených Radou MČ Praha 3 dne
9. 3. 2020 (www.praha3.cz/urad/organizacni-struktura/odbor-bytu), kterými se řídí posuzování podaných žádostí o pronájem bytů.
2.	
beru na vědomí Informaci Správce o zpracování osobních údajů (www.praha3.cz/urad/formulare/odbor-bytu) ve věci jednání vedoucích k uzavření smlouvy o nájmu podle Pravidel (viz výše) v souladu s čl.
13 a čl. 14 Nařízení (EU) 2016/679 a zákona 110/2019 Sb.
3.	
Dále jsem byl v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
a) poskytnutí osobních údajů v uvedeném rozsahu je dobrovolné,
b) o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
c) o svém právu vznést námitku a na výmaz těchto údajů.
d) o
 svém právu podat stížnost, pokud se budu domnívat, že ke zpracování osobních údajů dochází
v rozporu s účelem jejich poskytnutí.

podpisy všech
budoucích nájemců

PŘÍLOHY (POŽADOVANÉ DOKUMENTY K ŽÁDOSTI O PRONÁJEM BYTU)

⟶ potvrzení o čistých příjmech za posledních 6 měsíců všech dospělých osob, které sdílejí společnou
domácnost
⟶k
 opie posledního daňového přiznání, případně potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé
činnosti, sražených záloh na daň a daňovém zvýhodnění (jde o všechny osoby, které společně bydlí
a hospodaří),
⟶u
 studentů potvrzení o studiu ne starší než 60 dnů,
⟶v
 případě rozvedených kopie soudního rozhodnutí o rozvodu s vyznačením data nabytí právní moci,
a v případě, že bývalí manželé jsou nájemci či vlastníky nějakého bytu nebo nemovitosti určené
k bydlení, soudní rozhodnutí o výhradním užívání bytu a vzájemném vyrovnání,
⟶u
 držitelů (žadatele či budoucího společného nájemce) průkazů osoby se zdravotním postižením,
zvlášť těžce postižených nebo ZTP s průvodcem, kopie těchto průkazů. U příjemců příspěvku na péči
a invalidní důchodu doklad o příznaném stupni pobírané dávky.
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Další doklady, doplňující shora uvedené dokumenty budou OB v případě potřeby písemně vyžádány. Na postavení a jednání s registrovanými partnery se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení manželů.

