
jméno a příjmení, titul

datum narození

adresa trvalého pobytu

doručovací adresa
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu)

číslo OP

rodné číslo

stav

vzdělání 

zaměstnání

telefon, e-mail

vztah rodné číslo zaměstnání 
osobní údaje rodinných příslušníků a 

příslušníků domácnosti 

Nabytí právní moci dne…………………………….

Požaduji byt o velikosti …………………………..

Do nového bytu se stěhuje cekem …………………… osob

Žádost podána na základě rozsudku  *  č. ………………………………………... ze dne…………………………….

Statutární město Ústí nad Labem 

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Národního odboje 794/15, Ústí nad Labem, PSČ 400 03

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU

Záznam MO Střekov:

Žádost o nájem bytu podána v Ústí nad Labem dne ………………………...

podpis …………………………………………………………………..

1/3



Příloha: 

pokoj  ………………… m2

pokoj  ………………… m2

razítko, podpis obytná plocha celkem  ………………...……… m2

dne ……………………………………. počet osob v bytě  ………………………………………

V Ústí nad Labem dne …………………………       podpis žadatele ……………………………………………………….

Čestné prohlášení

Odůvodnění žádosti :

Zdravotní důvody :

Potvrzení vlastníka domu současného bydliště žadatele : Rozměry dosud užívaného bytu žadatele   :

kuchyň ………………… m2

Informace, označené * je nutno doložit dokladem 

pokoj  ………………… m2

pokoj  ………………… m2
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Pozn.: prosíme o kontrolu Vašich případných závazků vyplývajících z povinnosti úhrady poplatků za svoz 

komunálního odpadu, správních poplatků, poplatků za psa, atp.

5)      že veškeré změny týkající se informací uvedených v žádosti budu neprodleně hlásit na ÚMO Střekov. 

V Ústí nad Labem dne : ……………………………………………..

Podpis prohlašujícího  : ……………………………………………..

2)      nemám vlastní bytový dům, byt, nejsem nájemcem nebo společným nájemcem bytu, ani mi nevzniklo právo 

vyplývající ze společného nájmu bytu manželů,

3)      nejsem dlužníkem ve vztahu k městu Ústí nad Labem, jeho orgánům, orgánům městských  obvodů ani 

pravnidkých osob zřízených městem nebo městskými obvody,  

4)      souhlasím se zpracováním a použitím osobních údajů v souvislosti se zpracováním mé žádosti na uzavření  

smlouvy o nájem bytu, který je ve vlastnictví obce,

Rodné číslo …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trvalé bydliště ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Prohlašuji na svou čest, že v den podání žádosti o nájem bytu

1)      nemám na jíném městském obvodu v Ústí nad Labem ani na obecním úřadu v okrese Ústí                  nad 

Labem podanou žádost o nájem bytu, 

Jméno, příjmení, titul …………………………………………………………………………………………………………………..

Statutární město Ústí nad Labem 

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Národního odboje 794/15, Ústí nad Labem, PSČ 400 03

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
(příloha k žádosti o nájem bytu )

3/3




