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              MĚSTO KAROLINKA  

Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka  
Tel.:571 116 251, podatelna@mukarolinka.cz , datová schránka: fgcby4a, IČO 00303909 

 

 

 

ŽÁDOST O NÁJEMNÍ BYT MĚSTA 
 

 

Jméno a příjmení žadatele………………………………………………………………………. 

 

datum narození……………………..rodinný stav………………….státní občanství………….. 

 

trvalé bydliště…………………………………………………………………………………… 

 

Počet trvale hlášených osob v bytě: 

    jméno a příjmení     datum narození    vztah k žadateli         Zaměstnání 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Osoby, které by se stěhovaly s žadatelem v případě přidělení bytu:  

    jméno a příjmení     datum narození    vztah k žadateli         Zaměstnání 

    

    

    

    

    

    

 

 

Obytná plocha v metrech čtverečních  v dosud užívaném bytě: 

       Kuchyň           Pokoj            pokoj              pokoj 

    

  

Údaje o dosavadním způsobu bydlení  -   nájemní vztah 

                                                                  -   odvozený nájemní vztah 

                                                                  -   podnájem               

                                                                  -   ubytovna 

                                                                  -   přístřeší 

 

Velikost uvolněného bytu……………………………..(1+1; 2+1….) 

 

Požaduji byt o velikosti (1+1, 2+1, 3+1…) …………..….. kategorie (I., II.) …………………… 
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Odůvodnění žádosti: 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Zaměstnání:  ANO - NE    

              

A. zaměstnán/a/ - doložit doklad o výši příjmu ze zaměstnání 

      B.   bez zaměstnání    1 – 3 měsíce 

                                         4 – 6 měsíců 

                                         7 – 12 měsíců 

                                         déle než 1 rok 

 

Lékařské potvrzení ANO – NE 

- potvrzení o zdravotní nevhodnosti bydlení nebo nárok na oddělené bydlení 

 

 
PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že jsem seznámen(a) s podmínkami pro evidenci žádostí o přidělení městského bytu a s podmínkami 

pronájmu bytů ve městě Karolinka. Jsem si vědom(a) toho, že pokud žádost každoročně ke stanovenému datu písemně 

neobnovím (k 30.10. příslušného roku), budu z evidence automaticky vyřazen(a). 

 

Prohlašuji, že nemám žádné závazky (neuhrazené nájemné, vyměřené poplatky, pokuty, plnění ze smluv apod.) vůči 

Městu Karolinka nebo vůči Městskému bytovému podniku Karolinka, p.o. 

 

Zavazuji se, že jakékoliv změny související s údaji uvedenými v tomto formuláři ohlásím nejpozději do 30 dnů ode 

dne, kdy ke změně došlo. Jsem si vědom(a) toho, že žádost obsahující nepravdivé nebo neúplné údaje bude vyřazena 

z evidence. 

Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány 

správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je 

nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není 

podmínkou vyřízení příslušné žádosti. 

Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte) 

Email:                         Tel:  

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší  a kvalitnější 

komunikace s žadatelem(kou). 

Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné 

agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty. 

Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na:  www.karolinka.cz 

 

 

V ……………………dne ………………..  podpis žadatele: …………………………….. 

 

 

 

       

 

 

S žádostí předložte: 

- občanský průkaz 

- potvrzení Městského bytového podniku Karolinka o bezdlužnosti 

- potvrzení o pracovním poměru příp. Rozhodnutí o přiznání důchodu 

 

http://www.karolinka.cz/

