
ŽÁDOST 

o byt ve vlastnictví Města Nové Město pod Smrkem 

 
Datum podání žádosti: ..........................   

 
Příjmení a jméno žadatele/ů: .........................................................................................................   
.........................................................................................................................................................   
 
 
Rodné číslo: .................................  
 
 
Rodinný stav:          ženatý – vdaná          rozvedený/á (platný rozsudek)          ovdovělý/á 
 
Adresa: ...........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
Kategorie bytu: 

a) bez snížené kvality 
b) se sníženou kvalitou 

 
Velikost bytu:   1,   1+1,   1+2,   1+3,   1+4,   musí být úměrný počtu osob žádajících o bydlení 
 
Délka pobytu v obci (trvalé bydliště): 

             od kdy: ..........................                    do kdy: .........................  
 
Příslušníci budoucí domácnosti žadatele/ů o byt: 

     Jméno a příjmení:     rodné číslo:    vztah k uživateli: 

1. .....................................................................................................................................................  
2. .....................................................................................................................................................  
3. .....................................................................................................................................................  
4. .....................................................................................................................................................  
5. .....................................................................................................................................................  
 
Žadatel pobírá:  

a) plný invalidní důchod (doklad) 
b) částečný invalidní důchod (doklad) 

 
Žadatel bydlí: 

a) u rodičů nebo příbuzných 
b) na ubytovně nebo v podnájmu (přiložit smlouvu) 
 

Žadatel nebo jeho rodinný příslušník žijící s ním ve společné domácnosti v posledních dvou letech 
byl, nebyl potrestán za přestupek MÚ. Žadatel nebo jeho rodinný příslušník žijící s ním ve 
společné domácnosti byl, nebyl potrestán za úmyslný trestný čin, který není zahlazen (na 
požádání doloží výpisem z trestního rejstříku). Žadatel prohlašuje, že veškeré uvedené údaje jsou 
pravdivé, jinak jeho žádost bude zamítnuta a další nebude přijímána. Žadatel souhlasí s použitím 
osobních údajů pro účely této žádosti. 
 
Žadatel nahlásí změny a prodloužení písemně potvrdí na podané žádosti vždy 1. za rok do 30.11. 
nebo pokud má změny od 01.05. do 30.05. nebo od 01.11.do 30.11. 
 
 
Datum: ................................                                                   Podpis: ..............................................  
 



DOKLAD K ŽÁDOSTI NA BYT 
 
 
Vyplní majitel – správce domu 
Jméno nájemce .........................................................................,       r. č. .......................................  
odkdy zde bydlí .....................................  
Jméno společného nájemce ......................................................,       r. č. .......................................  
odkdy zde bydlí .....................................  
Adresa domu: ............................................................................, kategorie: ...................................  
velikost bytu ......+ ......        m2 ..............  
 
Jedná se o byt:  
obecní, družstevní, služební, v osobním vlastnictví, rodinný dům, ubytovna, přístřeší, podnájem 
 
S nájemcem bytu dále bydlí: 
Jméno a příjmení:    datum narození: vztah k nájemci: trvale od: 
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
 
Celkem osob na evidenčním listě: ......... , z toho pouze na služby: .........  
 
 
Veškeré úhrady spojené s užíváním tohoto bytu jsou řádně hrazeny: ano – ne 
Dlužné nájemné: ano – ne 
 
Výpis zpracoval: ......................................................  dne: ........................... 
 
 
 
 
 ..............................................................  

razítko správce – majitele domu       
 
 
 
 
 
 
První žadatel: 
Doklad od zaměstnavatele o výši čistého měsíčního příjmu ..................................  Kč. 
Profese žadatele: ..................................................................  (u soukromého podnikatele předložit 
živnostenský list a jeho Čestné prohlášení o jeho měsíčním čistém příjmu). 
 
Druhý žadatel: 
Doklad od zaměstnavatele o výši čistého měsíčního příjmu ..................................  Kč. 
Profese žadatele: ..................................................................  (u soukromého podnikatele předložit 
živnostenský list a jeho Čestné prohlášení o jeho měsíčním čistém příjmu). 
 
 
 
 



ŽÁDOST 
o bezdlužnosti vůč i  městu Nové Město pod Smrkem 

 
Žádám městský úřad v Novém Městě pod Smrkem o potvrzení, že nemám vůči městu Nové Město 
pod Smrkem žádné finanční závazky nebo dluh. 
 
Jméno a příjmení: ............................................................................................................................  
 
Datum narození: ..............................................................................................................................  
 
Bytem: .......................................................................................................................................................... 

 

Potvrzení potřebuji k žádosti o byt, který je ve vlastnictví města.  

V Novém Městě pod Smrkem dne ..............................  ............................................  
   podpis 

 
 

 

POTVRZENÍ 
městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem o bezdlužnosti 

 
Finanční odbor: 

- místní poplatek za odpady: ........................................................................  

     dluží   ANO – NE *)   datum, podpis a razítko 
 

- místní poplatky a nájmy pozemků:  ........................................................................  

    dluží    ANO – NE *)   datum, podpis a razítko 
 

- vymáhání pohledávek:  ........................................................................  

    dluží    ANO – NE *)   datum, podpis a razítko 

 

Odbor správy majetku: 

- bytová správa:  ........................................................................  

    dluží    ANO – NE *)   datum, podpis a razítko 
 

- nebytové hospodářství:  ........................................................................  

    dluží    ANO – NE *)   datum, podpis a razítko 

 

Správní odbor: 

- přestupky:  ........................................................................  

    dluží    ANO – NE *)   datum, podpis a razítko 

 
*) nehodící se škrtnout 


