
Statutární město Ostrava - městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00  Ostrava-Svinov 

 

Žádost o nájem bytu 
 

I. Údaje o žadateli 
 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

Příjmení     Jméno   Titul           Rodné číslo 
 

 

2. …………………………………………………………………          …………………….. 

Trvalé bydliště                                      Telefonní kontakt 
 

         e-mail: ___________________ 

3. ………………………………………………………. 

Stav (svobodný/á, vdaná/ženatý, rozvedený, apod…) 

 

4. Potvrzení o zaměstnání žadatele (název, adresa,razítko a podpis zaměstnavatele) 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

Příjmení, jméno a titul manželky (manžela)                                          Rodné číslo 
 

6. Potvrzení o zaměstnání manželky (manžela)  žadatele (název, adresa,razítko a podpis 

zaměstnavatele) 

 

………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Osoby, které budou pronajatý byt užívat mimo osoby žadatele a manžela (-ky): 

Příjmení                                 Jméno               Datum narození                    Poměr k žadateli 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Vůči městu Ostravě včetně městských obvodů (zatrhněte): 

a) nemám žádný dluh 

b) mám dluh  ……………… Kč, z důvodu nezaplacení …………………………………. 
 

zároveň beru na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů má za důsledek 

vyřazení mé žádosti o nájem bytu 

 

      Manžel (manželka) žadatele (žadatelky) potvrzuje, že: 

a) nemám žádný dluh 

b) mám dluh  ……………… Kč, z důvodu nezaplacení ……………………………….. 
 

 

 



II.  Dosavadní poměry bydlení žadatele 
  

a) u rodičů, vlastníkem tohoto bytu je  …………………………………………….….. 

b) v podnájmu, vlastníkem tohoto bytu je …………………………………………….. 

      adresa podnájmu: …………………………………………………………………... 

c) ve společné ubytovně, kterou vlastní ………………………………………………. 

d) jinde (uveďte vlastníka) …...……………………………………………………….. 

 

Výměra v současné době užívaného bytu je ………… m2. 

 

Počet osob v domácnosti mimo rodinu žadatele: 

 

Příjmení   Jméno  Datum narození          Poměr k žadateli 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

III.  Důvod podání žádosti: 
        

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

           

Mám zájem o velikost bytu (zatrhněte): 

0+1       1+1        2+1         3+1             4+1 

 

 

 

 

IV. Prohlašuji, že: 
               a) nejsem vlastníkem ani spoluvlastníkem domu s bytem (byty) ani    

             bytové jednotky 

         b) jsem vlastníkem – spoluvlastníkem domu s bytem (byty)  

             č. p. …….. na pozemku parc. č.  ………………………………………. 

             v k. ú. ……………………,  obec ……………………………………… 

 



 

            bytové jednotky č. ……………,  v domě č. p. …………………………. 

            na pozemku parc. č. …………..,  v k. ú. ……………………………….. 

            obec …………………….. 

            

            a tyto užívám 

            neužívám z důvodu ……………………………………………………... 

 

            ………………………………………………………………………….. 

 

 

Při podání žádosti žadatel doloží potvrzení vydané Magistrátem města Ostravy (dále jen 

MMO), že žadatel ani členové jeho domácnosti nedluží za poplatky za komunální odpad 

Statutárnímu městu Ostrava (vyřizuje se na Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, III. 

poschodí, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, správce poplatků za komunální 

odpad. Úřední dny: pondělí a středa od  8 do -11.30 a od 12.30 do 17 hod, čtvrtek 8 do 11.30 

a od 12.30 do 16 hod.) Tyto podmínky se vztahují na společně žádající osoby (manžel-

manželka, druh-družka, registrovaní partneři, zletilé děti nad 18 let). 

 

K žádosti o nájem bytu je nutno doložit doklad o tom, zda žadatel pracuje, je OSVČ, evidován 

na úřadě práce nebo pobírá sociální dávky případně důchod. 

 

Žadatel tímto dává souhlas, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,  

shromažďovat osobní údaje o žadateli a případně dalších případných budoucích uživatelích 

bytu (tj. subjekty údajů) v rozsahu nezbytném k řádnému uzavření případné  nájemní 

smlouvy. Subjekt údajů má právo na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o něm 

zpracovávány a jestliže  zjistí, že došlo k porušení povinností zpracovatele, má právo žádat 

Úřad pro ochranu  osobních údajů     o opatření k nápravě. Subjekt údajů je oprávněn žádat 

zpracovatele o nápravu závadného stavu a zaplacení náhrady za porušení svého práva  na 

lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst a práva na  ochranu jména.  

 

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a úplné a v případě 

změny uvedených údajů tyto oznámím do 30 dnů ode dne, kdy nastaly. Beru na vědomí, 

že v případě zjištění nepravdivých, neúplných údajů nebo neohlášení změn bude má 

žádost o nájem bytu vyřazena. 

 

Zároveň beru na vědomí, že jsem každoročně k 31. 1. povinen potvrdit svou žádost o 

nájem bytu, bez ohledu na to, zda během roku nastaly skutečnosti rozhodné pro nájem 

bytu. Nesplnění této povinnosti má za následek vyloučení žádosti z evidence. 

 

 

 

Podpis žadatele: ……………………………     Podpis manžela(-ky): ……………………....... 

 

Datum: ……………………. 

 

Údaje ověřeny dle OP č.: …………………………………..  

(vyplňuje referent MOb Svinov) 

 

Ověřil (-a): ………………………………………………. 


