OBEC DVORCE, Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ: 00295973

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ OBECNÍHO BYTU
1/ Žadatel:
- jméno a příjmení:
- datum narození:

rodinný stav:

2/ Nynější bydliště žadatele (hodící se zakřížkujte):
q
q
q
q
u rodičů

na ubytovně v obec. bytě

v nájmu

q

q

ve vlastním domě

jiné-vypište

- adresa trvalého pobytu (dle OP), telefon, e-mail:

- adresa doručovací:

3/ Žadatel má zájem o pronájem bytu (hodící se zakřížkujte, lze vybrat více možností)
o velikosti:

1+1

2+1

3+1

kategorie:

I.

II.

4/ Osoby, které s žadatelem budou sdílet společnou domácnost:
příjmení a jméno:

datum narození:

vztah k žadateli:

5/ Důvod podání žádosti:
6/ Současné bytové podmínky žadatele:

7/

Žadatel dbá o to, aby údaje uvedené v žádosti byly úplné a odpovídaly skutečnosti. Při změně údajů
uvedených v žádosti žadatel písemně nebo elektronicky oznámí jejich změnu a provede jejich upřesnění.
Uvede-li žadatel v žádosti nepravdivé údaje nebo nebude-li informovat o nastalých změnách, může být jeho
žádost z evidence žádostí vyřazena.

8/

Žadatel každoročně vždy do 31. března kalendářního roku prokazatelným způsobem oznámí Obecnímu
úřadu Dvorce, zda jeho zájem o přidělení obecního bytu trvá, přičemž takto učiní jedním z následujících
způsobů:
- doručením písemného oznámení na podatelnu Obecního úřadu Dvorce,
- doručením oznámení v elektronické podobě na adresu elektronické podatelny Obce Dvorce:
podatelna@obecdvorce.cz,
- doručením oznámení do datové schránky Obce Dvorce: ztqbehe,
- osobně v kanceláři referenta na Obecním úřadě Dvorce, kde bude na druhé straně jeho žádosti o přidělení
bytu učiněn záznam o trvání jeho zájmu o přidělení obecního bytu, který žadatel stvrdí svým podpisem.

9/

V případě, že žadatel v termínu stanoveném v bodu 8 této žádosti neoznámí prokazatelným způsobem, zda
jeho zájem o přidělení obecního bytu trvá, bude jeho žádost z evidence žádostí po uplynutí tohoto termínu
automaticky vyřazena. O vyřazení žádosti nebude žadatel vyrozuměn.
TÍMTO PROHLAŠUJI, ŽE V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, UDĚLUJI NÍŽE SVÝM PODPISEM OBCI DVORCE A JEJÍM ORGÁNŮM SOUHLAS
K ELEKTRONICKÉMU ČI JINÉMU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, MNOU DOBROVOLNĚ UVEDENÝCH
V ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ OBECNÍHO BYTU, PRO ÚČELY PRONÁJMU BYTU AŽ DO DOBY SKARTACE.
BYL/-A JSEM POUČEN/-A SVŮJ SOUHLAS KDYKOLIV ODVOLAT.

Stvrzuji svým podpisem, že jsem se řádně seznámil/-a s povinnostmi žadatele uvedenými
v bodech 7 a 8 této žádosti a také s důsledky porušení těchto povinností uvedenými v bodu 9
této žádosti.

datum podání žádosti

podpis žadatele

Žadatel svým podpisem stvrzuje, že jeho zájem o přidělení obecního bytu nadále trvá:

Ve Dvorcích dne:

Podpis žadatele:

