
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov 

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

KT – úsek správy a evidence majetku 

 

Žádost o poskytnutí bytové jednotky na opravu vlastním 

nákladem budoucího nájemce 
byt číslo 

 

 

podlaží kategorie  Velikost výše kauce 

ulice 

 

 

čp/čo Místo 

 

    Ústí nad Labem 

PSČ 

      

        400 03 

jméno a příjmení žadatele/ů/ 

 

 

podací razítko ÚMO Střekov 

rodné číslo žadatele/ů/ 

 

 

 

adresa žadatele/ů/ 

 

 

 

oprava bytové jednotky ke zprovoznění 

                     ANO/NE **                                                

modernizace bytové jednotky 

                 ANO/NE** 

jméno, příjmení a dat. narození osob, které budou se žadatelem žít ve společné domácnosti  

budoucích nájemníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

** nehodící se škrtnětr 

 

……………………………………… zde odstřihněte…………………………………………. 

 

Potvrzení o převzetí žádosti o poskytnutí bytu na opravu vlastním 

nákladem budoucího nájemce 

adresa bytu:  

 

 

podací razítko ÚMO Střekov 

 

kategorie 

 

velikost podlaží  

 

Poučení: 

            Žádost čitelně vyplňte, podepište a doručte do podatelny ÚMO Střekov do 8 dnů od 

data prohlídky bytové jednotky společně s Čestným prohlášením na příslušném formuláři, 

které je nedílnou součástí této žádosti, bez tohoto Čestného prohlášení je žádost neplatná.       

K později doručeným žádostem se nepřihlíží. V případě že o bytovou jednotku projeví zájem 

více uchazečů, provede ÚMO Střekov výběr  formou výběrového řízení. 



Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov 

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

KT – úsek správy a evidence majetku 

 

Čestné prohlášení: 

Prohlašuji na svou čest a svědomí,  

    -     že jsem seznámen s technickým stavem bytu a rozsahem nezbytných oprav, 

    -     že jsem obdržel Zásady pro výběr zájemců o byt ve správě MO Střekov, který bude   

          poskytnut na opravu vlastním nákladem budoucího nájemce, 

- že souhlasím s cenou opravy, 

- že souhlasím s tím, aby tato žádost byla zařazena do případného výběrového řízení, 

- nemám vůči městu Ústí nad Labem žádný nesplacený splatný závazek, 

 

Podpisem této žádosti dávám svůj výslovný souhlas s tím, aby údaje uvedené v této žádosti 

byly poskytnuty, členům Rady MO Střekov, zaměstnancům ÚMO Střekov a zaměstnancům 

DBF za účelem projednání žádosti. Současně prohlašuji, že takovéto nakládání s mými 

osobními údaji nepovažuji za porušení ustanovení zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů.  

 

Ústí nad Labem dne: 

 

 

* 

     ---------------------------------------                                  -------------------------------------- 

               Jméno a příjmení                                                             podpis žadatele  

 

 

* 

     ---------------------------------------                                 --------------------------------------- 

               Jméno a příjmení                                                              podpis žadatele 

 

Pozn.: * vyplňte čitelně (strojem, hůlkovým písmem apod.) 


