Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
Doručovací adresa: TS Města Kašp.Hory, Dlouhá 95, 341 92 Kašperské Hory

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU do DPS
I.

Identifikace žadatele

Příjmení a jméno žadatele:
______________________________________________
Rozen-ý/-á/:
______________________________________________
Datum narození:
_____________ Telefon:________________________
Trvalé bydliště:
______________________________________________
Doručovací adresa:
______________________________________________
Rodinný stav:
__________________ (rozvedení doloží potvrzení soudu o rozvodu)
V městě Kašperské Hory trvale bydlí od: __________měsíc__________rok ____________

II. Rodinné poměry:
Příjmení a jméno manžel-a/-ky/: ______________________________________________
(u vdaných-ženatých, totéž u družky-druha)

Trvalé bydliště:
______________________________________________
Doručovací adresa:
______________________________________________
Osoby, které budou bydlet se žadatelem ve spol. domácnosti:
jméno
rok narození
vztah k žadateli
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________
III. Žádost o byt
Žádost o byt na MěÚ Kašperské Hory byla podána od : ________________________________
IV. Zaměstnání žadatele
Zaměstnavatel žadatele (název, adresa, telefon): _____________________________________
___________________________________________________________________________
Místo zaměstnání:
_________________________________________________
Pracovní zařazení:
_________________________________________________
Zaměstnavatel manžel-a/-ky (dru-ha/-žky) žadatele (název, adresa, telefon): _______________
___________________________________________________________________________
Místo zaměstnání:
_________________________________________________
Pracovní zařazení:
_________________________________________________
(totéž u druha-družky a zletilých dětí pokud s nimi žadatel v době podání žádosti vede společnou domácnost
(společně bydlí a hospodaří))

V. Majetkové poměry:
Vlastní rodinný dům v: _________________________________________________________
Vlastní jiný dům v : _____________________________________ ______________________
VI. Bytové podmínky žadatele:
a) bydlí ve vlastním bytě, který nevyhovuje
b) bydlí u rodičů
c) bydlí u jiných příbuzných
d) bydlí v podnájmu
e) bydlí na ubytovně
f) bydlí:
Osoby bydlící v dosud užívaném bytě
(jméno, rok narození, vztah k uživateli bytu)

VII. Rozměry dosavadního bydlení:
Podlahová plocha bytu (RD), který žadatel v současné době užívá _________________m2
Podlahová plocha – obytná (nepočítá se chodba, WC, koupelna, spíže, komory neobytné)
______________m2 kuchyně (musí být potvrzeno pronajímatelem)_____________m2 ostat. obytné
pokoje
VIII. Přestupkové řízení:
Žadatel nebo příslušník jeho domácnosti a) byl
b) nebyl
postižen v posledních 2 letech za přestupek MěÚ (potvrdí příslušný odbor MěÚ Kašperské Hory)
Žadatel nebo jeho rodinný příslušník s ním žijící ve spol. domácnosti - byl – nebyl v posledních
5-ti letech trestán za úmyslný trestný čin a trest – je – není zahlazen
IX. Dosavadní užívání bytu:
Žadatel v dosavadním bytě – měl – neměl neshody s nájemníky a spolubydlícími
V dosavadním bytě – došlo – nedošlo – k ničení bytu a zařízovacích předmětů (potvrdí
pronajímatel – nebo vlastník
X. Prohlášení:
Prohlašuji, že nejsem já ani manžel(ka) a děti členy SBD a nemáme podanou žádost o byt u SBD
XI. Stručné odůvodnění žádosti:

XII. Přílohy:
Přikládám tyto přílohy: (např. potvrzení o těhotenství, lékařská potvrzení, potvrzení o výši
důchodu, soudní výpověď, ...)

XIII. Prohlášení:
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé. Veškeré změny ve shora uvedených
údajích se zavazuji nahlásit do 30ti dnů na MěÚ Kašperské Hory
Rovněž se zavazuji, že vždy po uplynutí jednoho roku od podání žádosti o byt ji obnovím. Jsem si
vědom/a/, že pokud tak neučiním, budu ze seznamu uchazečů o byt vyřazen/a/

V ___________________________ dne ___________________

........................................................................................................
podpis žadatele
(v případě nepřesného vyplnění všech bodů žádosti, Vám bude žádost vrácena)

