Město Skuteč
Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
Odbor stavební úřad, majetek a investice

ŽÁDOST
O NÁJEM BYTU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA SKUTEČ
č. bytu

č. p.

ulice

Skuteč.

ŽADATEL
Příjmení, jméno, titul
Datum narození

Občan ČR:

ano - ne

Adresa trvalého pobytu:

Adresa současného bydliště (doručovací adresa):

V hlavním pracovním (služebním, členském nebo obdobném) poměru u zaměstnavatele:

Místo výkonu práce nebo podnikání (podle pracovní smlouvy nebo jiného písemného úkonu zakládajícího
pracovněprávní nebo obdobný vztah, nebo podle živnostenského oprávnění):

DALŠÍ OSOBY, které budou bydlet ve společné domácnosti s žadatelem:
Příjmení, jméno, titul

datum narození

vztah k žadateli

Telefonický kontakt:
E-mail:

IČO: 00270903 • DIČ: CZ00270903 • telefon: +420 469 326 403 • datová schránka: khzbbha • e-mail: mesto@skutec.cz • www.skutec.cz

Město Skuteč
Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
Odbor stavební úřad, majetek a investice
Důvod podání žádosti:

Prohlašuji, že jsem v žádosti uvedl/a pravdivé údaje a že splňuji tyto podmínky pro zapsání do
seznamu žádostí o přidělení bytu:
-

-

Žadatel je zletilý.
Uchazeč nemá žádné nezaplacené závazky vůči městu Skuteč. Uchazeč s trvalým pobytem mimo
město Skuteč doloží potvrzení o bezdlužnosti vydané finančním/ekonomickým odborem města/obce
v němž má trvalý pobyt hlášen. Pokud uchazeč nedoloží toto potvrzení k žádosti o byt, nebude tato
žádost zařazena do evidence.
Žadatel nenarušuje ve svém bydlišti občanské soužití.

Byl/a jsem poučen/a o zpracování osobních údajů obsažených v tomto formuláři a o svých právech
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tyto informace najdu také na webových stránkách města
v sekci GDPR.
Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné
a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V

dne
Podpis žadatele

Vyplněnou žádost předložte na Městský úřad Skuteč, referentce bytového hospodářství oddělení majetek a investice, případně na
podatelnu Městského úřadu Skuteč.
Tam, kde je nabízena volba, správný údaj zakroužkujte.
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