ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BĚŽNÉHO BYTU
1.
číslo popisné domu

ulice

číslo bytu

2.

ŽADATEL O PRONÁJEM BĚŽNÉHO BYTU
Příjmení, jméno:
Datum narození:
Adresa
trvalého/skutečného
pobytu ve městě
Písku/ORP Písek:1

méně
než 1
rok

1 až
3
roky

3 až
5 let

více
než
5 let

Jiná adresa
trvalého/skutečného
pobytu:
Telefon, e-mail:
Státní občanství:
3. Všechny další zletilé osoby, které budou sdílet s žadatelem společnou domácnost
(manžel(ka), druh(žka), registrovaný partner, zletilé dítě a další)
Příjmení, jméno:
Datum narození:
Příjmení, jméno:
Datum narození:
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Za celou dobu pobytu nejen na současné adrese.

4.

DĚTI V RÁMCI SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI
Jméno a příjmení

Datum narození

5.

DOSAVADNÍ BYTOVÉ POMĚRY ŽADATELE
Adresa bytu včetně
čísla bytu, kde žadatel
bydlí:
Pravdivé údaje zakroužkujte – byt je:
1) v domě: a) rodinném
b) činžovním
2) dispozice:

1+0/1+kk

1+1 2+1 3+1 4+1 Jiné (vypsat)

rozloha bytu v m2:
3) dům je ve vlastnictví:

a) fyzické osoby
b) města
c) družstva
d) státu
e) jiné právnické osoby

Žadatel bydlí v bytě se sníženou kvalitou:

ANO – NE

(bez ústředního vytápění, bez základního příslušenství
tzn. bez splachovacího záchodu, koupelny/sprchového koutu)

Žadatel bydlí v podnájmu (u jiného nájemce):

ANO – NE

Žadatel bydlí u rodičů/příbuzných:

ANO – NE

POPIS DOSAVADNÍ BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE ŽADATELE A ČLENŮ
JEHO DOMÁCNOSTI

6.

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O PŘÍJMU ŽADATELE
Průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce:
Pracovní poměr je uzavřen od:
(v případě doby určité uveďte do kdy)

Na dobu:

určitá

neurčitá

Razítko, podpis:

Pracovní poměr ve městě Písku
včetně místa výkonu práce, sídla nebo pobočky:

2

méně
než 1
rok

1 až
3
roky

3 roky
a více

Potvrzení o výši důchodového zabezpečení (doložit důchodový výměr).
Osoba samostatně výdělečně činná (doložit daňové přiznání za poslední rok).
Potvrzení o výši příspěvku vypláceného OSSZ nebo ÚP (např. peněžitý příspěvek
v mateřství, rodičovský příspěvek, dávky nemocenského pojištění, podpora
v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení apod.) – NUTNO DOLOŽIT!
Další příjmy bez potvrzení:
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Nemusí se jednat pouze o poslední pracovní poměr, lze uvést souhrnně za poslední 3 roky ke dni
podání žádosti.

7.

POTVRZENÍ O BEZDLUŽNOSTI
Žadatel:
Na základě prověření údajů v evidenci pohledávek vymáhaných finančním odborem
Městského úřadu Písek, Velké nám. 114, bylo zjištěno, že výše uvedený žadatel

JE

/

NENÍ

k dnešnímu dni dlužníkem vůči městu Písek.

Na základě prověření údajů v evidenci pohledávek vymáhaných Domovní a bytovou
správou města Písku, Fügnerovo nám. 42, bylo zjištěno, že výše uvedený žadatel
JE

/

k dnešnímu dni dlužníkem vůči DBS města
Písku.

NENÍ

8.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
a) nejsem vlastníkem (spoluvlastníkem) jiného bytu či vlastníkem (spoluvlastníkem) jiné
nemovitosti nebo její části určené k bydlení.
b) všechny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a beru na vědomí, že moje žádost o
poskytnutí běžného bytu bude vyřazena z evidence žadatelů, pokud se prokáže, že jsem
uvedl(a) o sobě nebo o členech své domácnosti nepravdivé nebo neúplné údaje.
c) jsem si vědom(a) své povinnosti oznámit změnu výše uvedených údajů a provést jejich
upřesnění.
Souhlasím předem a vědomě, aby město Písek, odbor sociálních věcí v případě
potřeby vykonal prostřednictvím příslušných sociálních pracovníků sociální šetření
v mém přirozeném prostředí za účelem zjištění obtížné životní situace pro účely
posouzení žádosti o byt.

Město Písek (dále jen „Správce“) činí, v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně osobních údajů a ustanovením § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zzoú“), informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů,
které jsou dostupné na webových stránkách města Písek www.mesto-pisek.cz.

datum, podpis

Kontaktní místa – konzultace, spolupráce při vyplnění žádosti:
Kontaktní místo bydlení, Budovcova 207, Písek, PSČ: 397 01
Odbor správy majetku, Velké náměstí 114/3, Písek, PSČ: 397 01
Domovní a bytová správa města Písku, Fügnerovo náměstí 42, Písek, PSČ: 397 01

9.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DALŠÍ ZLETILÉ OSOBY, KTERÁ BUDE SDÍLET
S ŽADATELEM SPOLEČNOU DOMÁCNOST
Já, níže podepsaný(á)
Příjmení, jméno:
Datum narození:
Adresa:

prohlašuji, že nemám ke dni podepsání tohoto prohlášení žádné nevypořádané závazky
vůči Městu Písek a Domovní a bytové správě města Písku a nejsem vlastníkem
(spoluvlastníkem) jiného bytu či vlastníkem (spoluvlastníkem) jiné nemovitosti nebo její části
určené k bydlení.

V…………………………….dne……………………………..podpis…………………………………

