
 
 
1. Uchazeč o byt  ( tel. č. :  ............................. , e-mail …………………………OP č. ………………………  )  

 
2. Trvalé bydlišt ě uchazeče 

 
3. Uchazeč bydlí p řechodn ě :  

 
 

 

Podací razítko : Žádost o byt  
města Hluboká nad Vltavou 

číslo : ( vyplňuje MÚ ) 

 
..................................................................    ......................................     .............................……. ……………………
 jméno a příjmení               rodné číslo            místo narození   stav 

 
..................................................................         ........................................................................... od kdy ?................... 
Adresa:  ulice, čp.     PSČ,  obec 

 
Byt na této adrese sestává z :  V uvedeném bytě bydlí tyto další osoby :  
     jméno, příjmení  vztah k žadateli  věk 

 
kuchyně  ....................  m2   .................................................................................................... 
 
1. pokoj  .................... m2   .................................................................................................... 
 
2. pokoj  .................... m2   .................................................................................................... 
 
3. pokoj .................... m2   .................................................................................................... 
 
4. pokoj .................... m2                ................................................................................................... 
 
Kategorie bytu :   I., II., III., IV.   
 
Typ bytu :        a) vlastní     b) u rodičů     c) u sourozenců   d) v podnájmu e) ubytovna 
Druh bytu :  a) RD b) byt  
 
Potvrzení vlastníka bytu : 
Výměra, kategorie a další bydlící osoby v bytě uchazeče souhlasí:    
Nájem za předešlé období uhrazen :       ANO / NE                 ............................………… 
                               dne, razítko, podpis vlastníka bytu 

 
 
a)  v podnájmu  : ..........……...     .................................................. ............................................................………..           
      od kdy?        jméno, příjmení pronajímatele   adresa podnájmu   

 
Počet místností : ..........................  
        
Počet bydlících osob : .................     ......................................................................... 
         potvrzení pronajímatele- dne, razítko, podpis 

 
 
b) v ubytovně : ........................ .........................................….. ......................................................................... 
       od kdy?    název ubytovatele    adresa ubytovny       

 
 
        ......................................................................... 
        potvrzení pronajímatele, ubytovatele - dne, razítko, podpis 



 
 
 
4. Bydlišt ě manžela – manželky: (je-li odlišné od žadatele) 

 
5. Dosavadní byt : 

 
6. Výpov ěď z bytu : 

 
7. Povrzení zam ěstnavatele: (schopnost platit nájemné)  

 
 

 
......................................................................  ............................................................................................................ 
adresa :  ulice, čp.    obec, PSČ 

 
Další údaje bodu 4. vyplnit pouze v případě jiného bydliště  manžela ( manželky ) než má uchazeč : 
Byt na této adrese sestává z :  V uvedeném bytě bydlí tyto další osoby :  
     jméno, příjmení  vztah k žadateli  věk 

 
kuchyně  ....................  m2   ................................................................................................... 
 
1. pokoj  .................... m2   ................................................................................................... 
 
2. pokoj  .................... m2   ................................................................................................... 
 
3. pokoj .................... m2   .................................................................................................... 
 
4. pokoj .................... m2   .................................................................................................... 
 
Kategorie bytu :   I., II., III., IV.   
 
Druh bytu :               a) vlastní    b) u rodičů     c) u sourozenců   d) v podnájmu e) ubytovna 
Druh bytu :  a) RD b) byt  
 
Potvrzení vlastníka bytu : 
         ............................................................. 
              dne, razítko, podpis vlastníka bytu 

a)  obecní         
b)  soukromý     
c)  služební    
d)  družstevní    
   
Doplňující údaje ke stávajícímu bytu: (závady atd.) 
 
 
 
 

 
Rozsudek ze dne ................................... čj. .......................................... dat. nabytí právní moci .................................. 
 
Důvod výpovědi dle rozsudku ( rozsudek předložit k nahlédnutí ): 
 
 
 
 

Zaměstnavatel uchazeče :     Zaměstnavatel manžela-manželky uchazeče : 
 
Povolání :      Povolání : 
 
Příjem za posledních 12 kalend. měsíců:   Příjem za posledních 12 kalend.měsíců: 
 
Razítko, podpis :      Razítko podpis: 



 
 
 
 
8. Potvrzení léka ře : ( v případě, že lékař doporučuje změnu bytu ze zdravotních důvodů ) 

9. Do nového bytu se nast ěhují : 

10.Čestné prohlášení :  

11. Bližší zd ůvodn ění žádosti :   ( přílohy žádosti :  ano / ne,       počet  ks  .......  ) 

 
12. Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a js em si v ědom(a) toho, že uvedení nepravdivých nebo 
neúplných údaj ů má za následek neplatnost právního úkonu a vy řazení z evidence. 

Jsem si také v ědom(a) své povinnosti ohlásit MÚ neprodlen ě veškeré zm ěny v uvedených údajích.  
Při zjišt ění neoznámení zm ěny bude žadatel vy řazen z evidence. 
 
Údaje o volných bytech města Hluboká nad Vltavou a podmínky pro jejich přidělení jsou zveřejňovány na úřední 
desce MÚ Hluboká nad Vltavou a na webu města www.hluboka.cz. 

 
 
V ................................................  dne ......................   Podpis uchazeče ........................................... 
 
13. Poznámky : ( vyplňuje MÚ )  

 
 
 
 
 
         .................................................... 
          razítko, podpis lékaře 

Jméno, příjmení,    věk    vztah k žadateli 
 
............................................................................ ................................................................................................ 
 
............................................................................ ................................................................................................ 
 
............................................................................ ................................................................................................ 
 
............................................................................. ................................................................................................ 
 
…………………………………………………… ......................…………………………………………………. 
 

Jsem vlastníkem / spoluvlastníkem nemovitosti k bydlení   ANO / NE 
Jsem nájemcem / společným nájemcem bytu     ANO / NE 
Jsem členem bytového družstva      ANO / NE 
Mám splněné závazky vůči městu Hluboká n.V.    ANO / NE 
 

Uváděné údaje je nutno doložit dokladem vydaným příslušným orgánem ( např.rozhodnutí  staveb. úřadu, rozhodnutí 
soudu, atd. ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


