
MĚSTYS Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 
 

Žádost o přidělení bytu 

Osobní údaje žadatele: 

Jméno a příjmení:…………………………………………… 

Datum narození:…………………………………………….. 

Rodinný stav:………………………………………………….. 

Telefon:………………………………………………………….. 

 

 

Trvalé bydliště:………………………………………………… 

Kontaktní adresa:………………………………………………. 

Zaměstnavatel:…...............................................

Osobní údaje manžela/ky nebo druha/družky: 

Jméno a příjmení:…………………………………………… 

Datum narození:………………………………………….. 

Trvalé bydliště:………………………………………………. 

Zaměstnavatel:………………………………………………. 

 
Zdůvodnění žádosti 

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

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

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

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

 
Žádost o přidělení bytu o velikosti: ……………………………………………… 
Na základě záměru o pronájmu bytu ze dne ……………………………………… 
 
Konkrétní údaje o bytě, v němž žadatel nyní bydlí: 

Adresa:…………………………………………………………………… 
charakter bytu – nehodící se škrtněte 

a) rodinný dům v osobním vlastnictví 
b) rodinný dům ve vlastnictví více osob 
c) služební byt 
d) družstevní byt 

e) obecní byt 
f) ubytovna 
g) jiné, uveďte 

velikost a kategorie bytu:………………………………………. 
 
Do nového bytu se mají nastěhovat tyto osoby: 
jméno a příjmení   datum narození   rodinný vztah k žadateli 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů  
(zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ) – pro žadatele o byt  
Já, níže podepsaný(á), v souladu s § 5 odst.5 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, uděluji tímto souhlas k tomu, aby Městys Krucemburk, Nám. Jana 
Zrzavého13, zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní a citlivé údaje týkající se mojí 
osoby, uvedené v mé „Žádosti o byt“, a to především za evidenčními a informačními účely, 
souvisejícími s projednáváním předmětné žádosti.  
Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. 
 



 
 
Poučení 

- na přidělení bytu tímto nevzniká nárok 
- konečné rozhodnutí o přidělení bytu je vyhrazeno pouze Radě městyse Krucemburk 
- tento formulář slouží pouze jak podklad pro korektnější rozhodování o přidělení bytu 
- v případě uvedení nepravdivých údajů bude žádost vyřazena 

 
Čestné prohlášení: 
prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a že jsem si vědom/a své povinnosti neprodleně nahlásit 
veškeré změny v údajích uvedených v žádosti, které mohou mít vliv na přidělení bytu. 

 
 
Zájemce o přidělení bytu musí doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a nesmí městysu 
Krucemburk dlužit na místních poplatcích. 
 
 
 
 
 

 
V………………………………..dne……………………    …………………………………………………… 
         podpis žadatele 


