Obec Město Libavá
Berounská 41, 783 07 Město Libavá

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU, BYTOVÉ JEDNOTKY
Evidenční číslo: ...............................
Číslo žádosti: ...................................
Žadatel(é):
Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………….
Datum narození …………………………………………Stav: ………………………………….
Trvalý pobyt :..................................................................................................PSČ: ………..
Korespondenční adresa : ...................................................................................................
Telefon + Email : ………………………………………………………………………………..…
Do bytu se nastěhuje počet osob :
Jméno a příjmení

Datum narození

Poměr k žadateli

Závazné prohlášení: Závazně prohlašuji, prohlašujeme, že nemám, nemáme, podanou
žádost o byt u jiného vlastníka, správce bytu.

Upozornění:
Žadatel/žadatelé je povinen/jsou povinni, ohlásit každou změnu uvedených údajů
v žádosti. Nepravdivé nebo zatajované údaje jsou podkladem pro vyřazení žádosti ze
seznamu žadatelů o byt/bytovou jednotku.
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Obec Město Libavá
Berounská 41, 783 07 Město Libavá

Závazné prohlášení:
Závazně prohlašuji, že uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé a potvrzuji, potvrzujeme je
vlastnoručním podpisem.

…....................................................
V Městě Libavá dne…………………..

Podpis

Souhlas s vedením osobních údajů v evidenci obce Město Libavá
V SOULADU SE ZÁKONEM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČÍS. 101/2000 Sb.
Já (my) níže podepsaný (podepsaní), …………………………………………………………..
potvrzuji (potvrzujeme) svým podpisem, že jsem (jsme) obci Město Libavá poskytl (poskytli) na
formuláři „žádost o přidělení bytu“ pravdivé osobní údaje týkající se mé (našich) osoby a osob,
které jsem (jsme) v žádosti uvedl (uvedli), za účelem vedení evidence žadatelů o byt z majetku
obce Město Libavá.
Souhlasím (souhlasíme), aby výše uvedené údaje byly zveřejňovány v souladu s příslušnými
předpisy při jednáních obce Město Libavá týkajících se přijetí žádosti o byt, vedení žádosti
v evidenci obce Město Libavá, přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy a projednávání
záležitostí s nájmem bytu spojených v orgánech obce Město Libavá.
V Městě Libavá dne …………….
………………………………………………….
Podpis

Schváleno

Číslo bytu

Velikost

Zamítnuto (důvod):
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