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Obec Jezeřany-Maršovice 

 Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 

 

Žádost o pronájem bytu 
 

Žadatel o byt: 

Jméno: ........................ Příjmení: ……….............................Titul: ...........  Stav: ................... 

Datum narození: ....................... Trvalé bydliště: ……………………………………….………                                               

Telefon: ............................................. e-mail:........................................................................  

Kontaktní adresa: .................................................................................................................. 

Zaměstnavatel:............................................................ Pracovní zařazeni: …………………. 

 

Manžel, druh (bude-li bydlet společně se žadatelem): 

Jméno: ........................ Příjmení: ……….............................Titul: ...........  Stav: ................... 

Datum narození: ....................... Trvalé bydliště: ……………………………………….……… 

Telefon: ............................................. e-mail:........................................................................  

Kontaktní adresa: .................................................................................................................. 

Zaměstnavatel:............................................................ Pracovní zařazeni: …………………. 

 
Rodinní příslušníci (budou-li bydlet společně se žadatelem): 

Jméno  a  příjmení datum nar. 
vztah 

k žadateli *) 
bydliště 

 

 

   

 

 

   

    

 

 

   

*) dítě, sourozenec, rodič, prarodič, 

 

Dosavadní bydlení žadatele:  (označte křížkem) 

 
nájemce bytu              majitel domu               u rodičů                    u prarodičů  
 
u příbuzných               v podnájmu                 na ubytovně            jiné …………………… 
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Průměrný příjem domácnosti: (v tisících Kč, označte křížkem) 
 
do 15              15 až 35              35 až 50               více jak 50    
 
Připravenost investovat do rekonstrukce bytu: (označte křížkem) 
 
ano (ze svého)              ano (při spoluúčasti obce)           možná (podle situace)               ne             
 
 
Využití bytu: (označte křížkem) 
 
dlouhodobé bydlení           přechodně (řešení životní situace)               krátkodobě 

 

 

Důvody podání žádosti o pronájem bytu: …………………………………………………… 

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

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

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a beru na vědomí, že moje 
žádost o pronájem bytu bude vyřazena, pokud se prokáže, že jsem uvedl(-a) o sobě nebo 
o své rodině nepravdivé nebo neúplné údaje. 

Dávám tímto svůj dobrovolný souhlas k tomu, aby Obec Jezeřany-Maršovice 
zpracovávala moje osobní data uvedená v této žádosti pro účely pronájmu obecního bytu 
včetně projednávání a uvedení mých osobních dat (jméno, příjmení, titul, bydliště, datum 
narození) v příslušných orgánech Obce Jezeřany-Maršovice, jejich zápisech a 
usneseních. 

 

Poučení 

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): 

Data uvedená v této žádosti jsou zpracovávána starostou pro účely pronájmu obecního 
bytu a zveřejňována ve výše uvedeném rozsahu. Osobní data jsou uvedena za tímto 
účelem v zápisech ze zasedání orgánů Obce Jezeřany-Maršovice a v jejich usneseních. 
Údaje jsou poskytovány Vámi dobrovolně za účelem pronájmu bytu a uzavření nájemní 
smlouvy. Jako subjekt údajů máte právo přístupu k osobním údajům a právo obracet se 
na úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení. 
 

V Jezeřanech-Maršovicích dne ……………               Podpis žadatele: ……………………… 

 
Podpisy všech zletilých osob (budou-li bydlet se žadatelem) 

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


