
 

Město Bor, náměstí Republiky 1, 348 02 Bor 

PŘÍLOHA č.1  ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ NÁJEMNÍHO BYTU 

V MAJETKU MĚSTA BOR 

 

A/ OSOBNÍ ÚDAJE MANŽELA / REGISTROVANÉHO PARTNERA/ ŽADATELE 

1. Jméno a přijmení manžela / registrovaného partnera žadatele: 

……………………………………………………………… 

2. Bydliště:………………………………………………………………………………… 

3. Datum narození:………………………………………………………………………. 

4. Telefon:………………………………..email:……………………………………….. 

5. Státní občanství: …………………………………………………………………….. 

(u občanů jiných zemí než ČR uveďte zda je vydáno povolení k pobytu na území ČR, 

na jakou dobu a za jakým účelem, kým bylo vydáno) 

6. Národnost: …………………………………………………………………….. 

7. Ekonomická aktivita (zakroužkujte): 

a) Zaměstnaný (v pracovním poměru, podnikatel, výkon funkce či mandátu) 

b) Nezaměstnaný 

c) Na mateřské/rodičovské dovolené 

d) Ve starobním důchodu 

e) V invalidním důchodu (i v částečném) 

8. Současný zaměstnavatel:……………………………………………………………… 

9. Čistý měsíční příjem manžela / registrovaného partnera žadatele za poslední 3 

měsíce a jeho skladba:  

…………………………………………….. 

                                                                        

……………………………………………... 

                                                                        

……………………………………………... 

 

 

 



10. Manžel / registrovaný partner/ žadatele prohlašuje na žádost Města Bor, že  jeho 

svéprávnost není žádným způsobem omezena a za pravdivé okolností ovlivňující jeho 

majetkové a výdělkové poměry, zejména zda je v insolvenčním řízení, zda v minulosti 

byl v insolvenčním řízení, které bylo již ukončeno a jakým způsobem (zrušení, 

oddlužení včetně prominutí závazků, jinak), vedení exekucí s uvedením 

identifikačních údajů věřitele a výše dosud vymáhané pohledávky včetně náhrady 

nákladů řízení a příslušenství pohledávek kapitalizované k datu podání této žádosti. 

V případě, že manžel / registrovaný partner žadatele nemá a neměl žádnou insolvenci 

či exekuce, kolonku proškrtne. 

 

EXEKUCE  

 

INSOLVENCE 

 

 

JINÉ ZÁVAZKY 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že moje svéprávnost není žádným způsobem omezena a 

že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a jakoukoliv změnu včas nahlásím registru žádostí 

o přidělení nájemních obecních bytů. Beru na vědomí, že žádost bude evidována 12 měsíců od 

data podání, poté bude z evidence žadatelů vyřazena. Žadatel dále bere na vědomí v případě, 

že po marném uplynutí 12 měsíců od data podání žádosti nebude rozhodnuto o přidělení bytu 

v jeho prospěch, že je seznámen se svojí možností podat žádost novou. Žádost se podává 

prostřednictvím SBTH Bor. Nebude-li žádost obnovena, bude dosavadní žádost vyřazena 

z evidence. Na přidělení bytu není právní nárok a žadatel bere na vědomí, že je na rozhodnutí 

pronajímatele, jakým způsobem vyhodnotí individuálně jednotlivé okolnosti pro přidělení bytu. 

Manžel / registrovaný partner/ žadatele tímto souhlasí se zpracováním a nakládáním 

s osobními údaji v rámci evidence žádostí a procesu přidělování nájemních bytů (dle GDPR). 

V………………………….dne…………………. 

 

                   Podpis manžela/registrované partnera/žadatele:…………………………….. 

 


