Městský úřad Příbor
odbor sociálních věcí
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor

Žádost
a) pronájem sociálního bytu v Příboře
b) prodloužení nájmu sociálního bytu v Příboře
Žadatel:
Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa trvalého bydliště

Adresa přechodného bydliště

Adresa pro doručování

Trvalé bydliště na území města Příbora
od

Rodné číslo

Stav

do

Zaměstnání

Druh příjmu

Kontakt (tel., e-mail)

Invalidita, ZTP

Další osoba, která bude s žadatelem v sociálním bytě sdílet společnou domácnost:
Jméno a příjmení

Datum narození

Rodné číslo

Adresa trvalého bydliště

Adresa přechodného bydliště

Zaměstnání

Druh příjmu

Kontakt (tel., e-mail)

Invalidita, ZTP

Děti žadatele ve společné domácnosti:
Jméno a příjmení

Datum narození

Školské zařízení

Stav

Forma současného bydlení (označte odpovídající):
bez přístřeší

podnájem

ubytovna

u rodičů

dětský domov nebo

jiná forma bydlení (jaká):

pěstounská péče
Odůvodnění žádosti o pronájem sociálního bytu:

Závazky vůči městu Příbor po termínu splatnosti:

nemám

mám

Splátkový kalendář k úhradě závazku uzavřen od: _____________

Žadatel svým podpisem stvrzuje:
Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že nejsem vlastníkem ani
spoluvlastníkem bytu nebo jiné nemovitosti určené k bydlení.
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s Pravidly pro pronájem sociálních bytů ve městě Příboře, která
jsou zveřejněna na webových stránkách města Příbor www.pribor.eu a rovněž jsou k dispozici
na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
Beru na vědomí, že finanční náklady spojené s podáním žádosti hradím sám(a). Zavazuji se,
že nahlásím každou změnu, která bude mít vliv na posouzení žádosti o sociální byt. Současně beru
na vědomí, že v případě neprovedení každoroční aktualizace žádosti, bude tato žádost vyřazena
ze seznamu žadatelů o sociální byt.

V ____________________ dne_________________

_________________________
podpis žadatele(ů)

Při podání žádosti předložte tyto doklady:
- doklad o zaměstnání (kopie smlouvy o pracovním poměru)
- doklad o invaliditě (kopie rozhodnutí nebo průkaz osoby se zdravotním postižením)
- doklad o podnájmu dosavadního bytu (kopie smlouvy o podnájmu)
- doklad o úhradách splátkového kalendáře
- doklad o probíhajícím rozvodovém řízení, případně úpravy práv a povinností k nezletilým dětem
- další doklady, které podpoří potřebnost sociálního bydlení

