
Obec Libiš 

Mělnická 579 

277  11 Neratovice – Libiš  

 

    
 

Obnovení žádosti o nájem obecního bytu v Libiši 
 

(nutno každoročně předložit nejpozději k …………..) 

 

1. Žadatel/ka 

jméno a příjmení, titul .……………………………………..... rodné číslo.…………………… 

 

bydliště (obec, ulice, čp., PSČ) ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

rodinný stav ………………………………………….počet nezaopatřených dětí ……………. 

sociální postavení (student, pracující, důchodce apod.)………………………………………… 

kontakt (email, telefon)……………………………………………………………………….. 

 

Prohlašuji, že moje žádost o nájem obecního bytu nadále trvá a že údaje uvedené 

v žádosti o nájem obecního bytu jsou beze změn, není-li dále uvedeno jinak. 

(Následující údaje lze opětovně vyplnit, popř. uvést „beze změny“.) 

 

2. Rodinní příslušníci 

jméno a příjmení  

manžela(ky), partnera(ky), ...………………………………..rodné číslo……………………… 

jména a příjmení nezaopatřených rodinných příslušníků a jejich věk 

…………………………………………………………………. věk …………………………. 

…………………………………………………………………. věk …………………………. 

…………………………………………………………………. věk …………………………. 

…………………………………………………………………. věk …………………………. 

 

3. Údaje o bytě, ve kterém žadatel v současnosti bydlí 

druh a velikost (byt, rod. dům, počet místností) ……………………kategorie ………………. 

majitel, příp. uživatel ………………………… vztah k majiteli – uživateli ………………… 

další údaje o bytě (domu) ………………………………………………………………………. 

počet osob stěhujících se do přiděleného bytu ……………………… 

 

4. Ostatní údaje 

Jsem vlastníkem (spoluvlastníkem) nemovitosti určené k bydlení:  ANO - NE 

Druh a velikost …………………………………………………………………………………. 
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Je někdo z rod. příslušníků vlastníkem (spoluvlastníkem) nemovitosti určené k bydlení?   

ANO - NE 

Jméno, druh a velikost …………………………………………………………………………. 

Důvod podání žádosti (získání bytu pro vlastní rodinu, potřeba většího/menšího bytu, 

hygienické důvody apod.) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

(v případě potřeby přiložte další list jako přílohu) 

 

 

Prohlašuji, že nejsem vlastníkem ani spoluvlastníkem rodinného domu, či bytu. 

Prohlašuji, že všechny údaje v žádosti jsou pravdivé. 

Všechny změny, které nastanou po podání žádosti, neprodleně nahlásím na OÚ Libiš.  

Beru na vědomí, že nesplnění výše uvedených povinností, bude mít za následek vyřazení mé 

žádosti z evidence. 

Dávám souhlas s předáním uvedených osobních dat pro potřeby subjektů kompetentních pro 

vyřízení žádosti. 

Dále beru na vědomí, že nedojde-li každoročně nejpozději vždy k ………………. z mé strany 

k obnovení žádosti, budu automaticky vyškrtnut/a ze seznamu žadatelů. 

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním údajů uvedených v žádosti pro účely evidence 

v seznamu žadatelů o přidělení bytu v Libiši ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů 

v platném znění. 

 

V …………………………….. dne ………………………… 

 

                                                                                  ………………………………………….                                                                  

                                                                                                        podpis žadatele 

 

 

K žádosti dokládám: 

a. Zdroj mých příjmů (potvrzení zaměstnavatele, osvědčení o podnikatelské činnosti, 

potvrzení od úřadu práce apod.) 

  


