
Město Bor, náměstí Republiky 1, 348 02 Bor 

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ NÁJEMNÍHO BYTU V MAJETKU 

MĚSTA BOR 

 

A/ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE 

1. Jméno a přijmení žadatele:…………………………………………………………… 

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

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

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

5. Rodinný stav: …………...... / u ženatého, vdaného či registrovaného partnera 

v případě žadatele musí být připojen souhlas manžela či partnera žadatele jako nedílná 

příloha na předepsaném tiskopise 

6. 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) 

7. Národnost: …………………………………………………………………….. 

8. 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) 

9. Současný zaměstnavatel:……………………………………………………………… 

 

10. Čistý měsíční příjem domácnosti za poslední 3 měsíce a jeho skladba:  

…………………………………………….. 

                                                                        

……………………………………………... 

                                                                        

……………………………………………... 

 

11. Počet všech osob včetně žadatele, které se budou stěhovat do nájemního bytu: 

a) Počet osob celkem:_____        b) z toho:    dětí do 6 let:_____ 

                                                                     dětí od 6 do 15 let:_____ 

                                                                     dětí od 15 do 18 let:_____ 

                                                                     dospělých:______ 

 

 

 

 

 



B/ ÚDAJE O DOSAVADNÍM BYDLENÍ 

12. Žadatel bydlí (zakroužkujte, případně doplňte): 
a) ve vlastním domě/bytě                                     e) u cizích lidí v nájmu či  podnájmu 

b) v bytě nebo domě, jehož je spoluvlastníkem   f) na ubytovně                                                                            

c) u rodičů                                                            g) jinde a kde: ………………. 

d) u prarodičů 

 

13. Žadatel (zakroužkujte): 
a) Má ukončeno užívací právo ke stávajícímu bydlení (byt, podnájem) z důvodu 

ukončení platnosti nájemní smlouvy, a to ke dni ………………… 

b) Má ukončeno užívací právo ke stávajícímu bydlení (byt, podnájem) rozhodnutím 

soudu ke dni ……………….. 

c) Je jedním z rozvedených manželů žijících společně v jednom bytě (domácnosti), a 

to tím z manželů, kterému byly svěřeny pro dobu po rozvodu do péče děti 

d) Je jedním z rozvedených manželů žijících společně v jednom bytě (domácnosti), to 

tím z manželů, kterému nebyly svěřeny pro dobu po rozvodu do péče děti 

e) Je jedním z rozvedených manželů žijících společně v jednom bytě (domácnosti), 

kterým byly svěřeny pro dobu po rozvodu děti do střídavé péče 

f) Je jedním z rozvedených manželů žijících společně v jednom bytě (domácnosti), 

z manželství se nenarodily žádné dosud nezletilé děti 

 

 

14. Byt nebo dům, který žadatel dosud obývá, má místnosti vhodné 

k bydlení (zakroužkujte, případně doplňte): 
a) 1 místnost                                                        c) 3 místnosti 

b) 2 místnosti                                                       d) 4 a více místností, počet:_____ 

 

C/ ÚDAJE O ŽÁDOSTI 

15.  Důvod podání žádosti (zakroužkujte, případně doplňte: 
a) zdravotní závadnost stávajícího bytu nebo domu 

b) dojíždění do zaměstnání 

c) blízkost rodiny / příbuzných 

d) jiný důvod – jaký  

 

Popis:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



16.  Velikost  požadovaného bytu (zakroužkujte): 
a) 1+KK                            d) 2+1 

b) 1+1                                e) 3+KK 

c) 2+KK                             f) 3+1 

 

Jinou velikostí bytů město Bor nedisponuje. 

 

17.  Žádaný nájemní byt se může nacházet v oblasti (zakroužkujte): 
a) pouze v Boru           b) pouze ve Vysočanech        c) neupřednostňuji žádné místo 

 

 

18. Žadatel prohlašuje na žádost Města Bor, 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 žadatel nemá a neměl žádnou insolvenci či exekuce, kolonku proškrtne. 

EXEKUCE 

 

 

INSOLVENCE 

 

 

JINÉ ZÁVAZKY 

 

 

 

    20. Jiné okolnosti uváděné žadatelem, které by mohly mít vliv na posouzení jeho 

žádosti: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



D/ 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. 

Žadatel tímto souhlasí se zpracováním a nakládáním s osobními údaji v rámci evidence 

žádostí a procesu přidělování nájemních bytů (dle GDPR). 

Do evidence žádostí bude zařazena pouze ta žádost, která bude úplně vyplněná a podepsána. 

 

 

V………………………….dne…………………. 

                                                                      Podpis žadatele:…………………………….. 

 


