
 

O B E C  D O U B R A V A  
 

Doubrava č. p. 599, 735 33 Doubrava  

 
Žádost o přidělení bytu  

 

1. Žadatel .................................................................................. datum narození ............................................ 

 

Stav...................................... telefon ...................................... e-mail .......................................................... 

 

Adresa trvalého bydliště (dle OP)................................................................................................................. 

 

Žadatel žádá o přidělení bytu o velikosti .........................................   

 

Důvod podání žádosti ................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................... 

 

2. Současné bytové podmínky žadatele (uveďte současné bydliště, zda vlastníte bytový či rodinný dům 

nebo byt, který nemůžete užívat ze závažných písemně doložených důvodů, případně kdo je nájemcem 

bytu, v němž současně bydlíte, kdo je vlastníkem bytu nebo zda se jedná o podnájem) 

 

...................................................................................................................................................................... 

 

Současná adresa (vypsat pouze v případě, že není shodná s výše uvedeným trvalým bydlištěm dle OP) 

  

...................................................................................................................................................................... 

 

Nájemce bytu .........................................  vlastník bytu (družstvo, obec, RPG, apod) ............................. 

 

Osoby, které bydlí společně s žadatelem v současně obývaném bytě, RD, apod. (uvést jméno, příjmení  

a vztah k žadateli – tuto část lze nahradit evidenčním listem) 

 

...................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................... 

 

3. Osoby, které budou bydlet s žadatelem (uvést jméno příjmení a vztah k žadateli) 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

4. Zaměstnavatel žadatele (uvést přesnou adresu zaměstnavatele) ............................................................. 

 

Zaměstnán na dobu určitou od _____________ do _____________ ; neurčitou od _____________ 

 

 

............................................................................. 

potvrzení zaměstnavatele o trvání pracovního poměru (razítko a podpis) 



 

 

   

U studentů uvést celý název školy a adresu ............................................................................................... 

 

Pobírám důchod:  ano  -  ne  (invalidní, vdovský, sirotčí, apod.) .............................................................. 

 

Jiný prokázaný příjem ................................................................................................................................ 

                                                např. podnikám na živnostenský list (uveďte název a sídlo firmy) 

 

Pobírám sociální dávky (pokud nejste v pracovním poměru, učebním poměru nebo studující): ano  -  ne    

 

Pokud ano, tak od kdy (datum) .............................................. 

 

        .................................................. 

       potvrzení příslušného úřadu(razítko a podpis) 

                                                                                                                                                                 

5. Manžel - ka (partner - ka) žadatele (jméno, příjmení, datum narození) 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

Zaměstnavatel (uvést přesnou adresu zaměstnavatele) .............................................................................. 

 

Zaměstnán na dobu určitou od _____________ do _____________; neurčitou od _____________ 

 

 

 

............................................................................. 

potvrzení zaměstnavatele o trvání pracovního poměru (razítko a podpis) 

 

U studentů uvést celý název školy a adresu ............................................................................................... 

 

Pobírám důchod:  ano  -  ne  (invalidní, vdovský, sirotčí, apod.) .............................................................. 

 

Jiný prokázaný příjem ................................................................................................................................ 

                                                např. podnikám na živnostenský list (uveďte název a sídlo firmy) 

 

Pobírám sociální dávky (pokud nejste v pracovním poměru, učebním poměru nebo studující): ano  -  ne    

 

Pokud ano, tak od kdy (datum) .............................................. 

 

        .................................................. 

       potvrzení příslušného úřadu (razítko a podpis) 

6. Žadatel:  
  mám – nemám podanou jinou žádost o byt (pokud ano, tak u koho, od kdy) ........................         

 

7. Manžel – ka (partner – ka):  

   

  mám – nemám podanou jinou žádost o byt (pokud ano, tak u koho, od kdy) ........................         

 

Nedílnou součástí této žádosti je „Čestné prohlášení žadatele o byt a jeho manžela – ky (partnera – ky)“ 

a „Souhlas se zpracováním osobních údajů“. 

 

V Doubravě dne ............................. 

 

 

 

                ...............................................                    .....................................................................  

                          podpis žadatele                                 podpis manžela -ky (partnera -ky) žadatele 


