
Úřad městské části Praha 16

Odbor místního hospodářství, Správa obecních nemovitostí

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín

Žádost o nájem obecního bytu

Žadatel

Jméno Příjmení Stav

Adresa trvalého bydliště Datum narození

Telefon

Zaměstnání a adresa zaměstnavatele

E-mail

Manžel/manželka žadatele

Jméno Příjmení Stav

Adresa trvalého bydliště Datum narození

Telefon

Zaměstnání a adresa zaměstnavatele

E-mail

Příslušníci domácnosti žadatele, kteří se spolu s ním nastěhují do pronajatého bytu

Jméno Příjmení Stav

Adresa trvalého bydliště Datum narození

Zaměstnání a adresa zaměstnavatele Vztah k žadateli

Jméno Příjmení Stav

Adresa trvalého bydliště Datum narození

Zaměstnání a adresa zaměstnavatele Vztah k žadateli

Jméno Příjmení Stav

Adresa trvalého bydliště Datum narození

Zaměstnání a adresa zaměstnavatele Vztah k žadateli
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Odůvodnění žádosti o pronájem bytu
Uveďte zejména současné bytové poměry. 

Odůvodnění většího rozsahu a případné doklady uveďte v příloze žádosti

Příjmy žadatele a příslušníků jeho domácnosti
Údaj o příjmu potvrdí zaměstnavatel.

Podnikatelé doloží údaje kopii daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok

Jméno a příjmení Průměrný měsíční čistý příjem v období

1 roku před podáním žádosti
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Současné bytové poměry žadatele

Současná adresa trvalého pobytu

Velikost bytu Kategorie Celková plocha bytu v m2

Všechny osoby včetně žadatele trvale bydlící v bytě:

(nájemce bytu dle nájemní smlouvy nebo rozhodnutí označte podtržením)

Jméno a příjmení Datum narození Datum přihlášení k trvalému pobytu

Potvrzení vlastníka (správce) domu o pravdivosti údajů, týkajících se bytu

a o řádném placení nájemného za tento byt:

čitelné jméno a příjmení a adresa vlastníka (správce) domu

datum podpis razítko
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Současné bytové poměry osob, které budou spolu s žadatelem

tvořit novou domácnost a bydlí v jiném bytě než žadatel

Současná adresa trvalého pobytu

Velikost bytu Kategorie Celková plocha bytu v m2

Všechny osoby včetně žadatele trvale bydlící v bytě, vč. těch,

které budou spolu s žadatelem tvořit novou domácnost:

(nájemce bytu dle nájemní smlouvy nebo rozhodnutí označte podtržením)

Jméno a příjmení Datum narození Datum přihlášení k trvalému pobytu

Potvrzení vlastníka (správce) domu o pravdivosti údajů, týkajících se bytu

a o řádném placení nájemného za tento byt:

čitelné jméno a příjmení a adresa vlastníka (správce) domu

datum podpis razítko

Upozornění pro žadatele:

Na vyzvání posuzovatele žádosti nebo budoucího pronajímatele doplní žadatel

v požadovaném rozsahu a formě žádost rovněž údaji o předchozích bytových poměrech.

Nedoplnění těchto údajů ve stanoveném termínu může mít za následek

zastavení vyřizování žádosti.

Stránka 4 z 7



Čestné prohlášení žadatele *
* vyplňte ty skutečnosti, které se Vás týkají, a škrtněte to, co se Vás netýká

Prohlašuji tímto, že:

 jsem nájemcem bytu, přikládám kopii nájemní smlouvy,

 nejsem nájemcem žádného bytu,

 jsem vlastníkem nemovitosti/nemovitostí a a přikládám originál/ověřenou 

a přikládám originál/ověřenou kopii výpisu Katastrálního úřadu a dále

přikládám originál/ověřenou kopii výpisu z listu vlastnictví v počtu …… ks,

 nejsem vlastníkem nemovitosti/nemovitostí,

- veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,

- jsem si vědom/a toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů má 

za následek neplatnost právního úkonu podle ust.§ 580 a § 583a Obč. zák.,

- je mou povinností sdělit úřadu městské části Praha 16 změny, týkající se žádosti

o byt písemnou formou ihned,

- pokud v průběhu roku k žádné změně nedojde, písemně oznámím tuto

skutečnost a požádám o obnovení žádosti nejpozději do 31.12. každého roku. 

Beru na vědomí, že pokud žádost písemně neobnovím do stanoveného

data, bude vyřazena z evidence.

Dne

Podpis 

Čestné prohlášení manžela/manželky žadatele *
* vyplňte ty skutečnosti, které se Vás týkají, a škrtněte to, co se Vás netýká

Prohlašuji tímto, že:

 jsem nájemcem bytu, přikládám kopii nájemní smlouvy,

 nejsem nájemcem žádného bytu,

 jsem vlastníkem nemovitosti/nemovitostí a a přikládám originál/ověřenou 

a přikládám originál/ověřenou kopii výpisu Katastrálního úřadu a dále

přikládám originál/ověřenou kopii výpisu z listu vlastnictví v počtu …… ks,

 nejsem vlastníkem nemovitosti/nemovitostí,

- veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,

- jsem si vědom/a toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů má 

za následek neplatnost právního úkonu podle ust.§ 580 a § 583a Obč. zák.,

Dne

Podpis 
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Čestné prohlášení osoby, které vznikne společný nájem bytu *
* vyplňte ty skutečnosti, které se Vás týkají, a škrtněte to, co se Vás netýká

Prohlašuji tímto, že:

 jsem nájemcem bytu, přikládám kopii nájemní smlouvy,

 nejsem nájemcem žádného bytu,

 jsem vlastníkem nemovitosti/nemovitostí a a přikládám originál/ověřenou 

a přikládám originál/ověřenou kopii výpisu Katastrálního úřadu a dále

přikládám originál/ověřenou kopii výpisu z listu vlastnictví v počtu …… ks,

 nejsem vlastníkem nemovitosti/nemovitostí,

- veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,

- jsem si vědom/a toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů má 

za následek neplatnost právního úkonu podle ust.§ 580 a § 583a Obč. zák.,

Dne

Podpis 

Přílohy k žádosti

K této žádosti přikládám:

- aktuální doklad osvědčující úhrn čistých příjmů žadatele,jeho manžela/manželky 

a příp. dalších osob, kterým vznikne společný nájem bytu a všech příslušníků 

domácnosti žadatele za posledních 12 kalendářních měsíců

(u podnikatelů za poslední uzavřený kalendářní rok) v počtu …... stran,

- další doklady v počtu ….. stran,

-

-

-

-

-

-

-
-

Přílohy: 

doklady o dosavadním bydlení – např. nájemní smlouvy nebo rozhodnutí o výměně bytu

rozsudky soudu, lékařská doporučení, doklady o invaliditě, doporučení

zaměstnavatele, doklady o výši příjmu

Stránka 6 z 7



Informace o zpracování osobních údajů

Pan/paní:

Datum narození: 

Bytem:

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně  fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "Nařízení" nebo "GDPR") a zákonem č. 110/2019

Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění, jakož i v souladu s ostatními předpisy tý-

kající se bezpečnosti osobních údajů Vás informujeme o tom, v jakém rozsahu budou Vaše

osobní údaje, které nám sdělíte zpracovávány.

Osobní údaje budou v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

zpracovány za účelem:

- jednání o uzavření nebo změně smlouvy o nájmu bytu v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy,

  svěřených do správy MČ Praha 16 podle Statutu hl. m. Prahy dle ust. § 2235 a násl. Zákona

  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,

- jednání o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu dle ust. § 2279 zákona č. 89/2012 Sb.,

  občanský zákoník v platném znění,

- rušení údaje o místu trvalého pobytu.

Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání nájemního vztahu

a po jeho skončení, po dobu než bude předmět nájmu vyklizen a odevzdán, než bude zrušen

údaj o místu trvalého pobytu a než budou vymoženy pohledávky z uzavřené smlouvy. 

Pro stanovený účel bude správce pořizovat kopie průkazů a listin obsahujících chráněné a

citlivé údaje, které budou archivovány ve spisu.

Osobní údaje budou zpracovány ÚMČ OMH - Správa obecních nemovitostí, komisemi rady

a Radou MČ Prahy 16.

datum vlastnoruční podpis
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