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Magistrát města Přerova 

Bratrská 34, 750 02 Přerov 

 

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU 

 

ul. ________________________ čp. _________ č. bytu_________ 
 

(Výběrové řízení na podání nabídky základního měsíčního nájemného) 

 

V případě uzavřeného manželství jsou zájemci o byt oba manželé 

 

Jméno a příjmení (ev. titul) _________________________________   ___________________________________   

Rodné číslo _________________________________   ___________________________________ 

Rodinný stav _________________________________   ___________________________________   

Státní občanství _________________________________   ___________________________________   

Adresa trvalého pobytu _________________________________   ___________________________________  

Kontaktní telefon  _________________________________   ___________________________________ 

  

Název zaměstnavatele _________________________________   ___________________________________ 

Adresa zaměstnavatele _________________________________  ___________________________________ 

Místo výkonu práce _________________________________   ___________________________________ 

 

V případě, že je trvalý pobyt na adrese obecního či městského úřadu, uveďte důvod zrušení původního trvalého pobytu. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Bytové poměry na adrese trvalého pobytu 

popis bytu, ve kterém má zájemce o byt trvalý pobyt (např. 3+1) _________ celkový počet osob, bydlících v bytě ______ 

jedná se o byt: (zakroužkujte jednu z možností) 

 a) v majetku města (obecní) b) v rodinném domě c) družstevní  d) v os. vlastnictví e) u jiného pronajímatele 

druh užívání bytu:  

 a) v nájemním bytě  b) u rodičů c) v podnájmu  d) u příbuzných  e) na ubytovně  f) jinde – kde? ______ 

na základě jakého právního vztahu (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, apod.) _________________________________ 

 

Podmínky současného bydlení – skutečný pobyt (vyplňte v případě, že v současnosti nebydlíte na adrese trvalého pobytu) 

adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště) ____________________________________________________________ 

popis bytu, ve kterém zájemce o byt v současnosti bydlí _______________________________________________________ 

jedná se o byt: (zakroužkujte jednu z možností) 

 a) v majetku města (obecní) b) v rodinném domě c) družstevní  d) v os. vlastnictví e) u jiného pronajímatele 

druh užívání bytu:  

 a) v nájemním bytě  b) u rodičů c) v podnájmu  d) u příbuzných  e) na ubytovně  f) jinde – kde? _________ 
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na základě jakého právního vztahu (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, apod.) __________________________________ 

 

Další osoby, které se do nového bytu nastěhují 

Jméno a příjmení (ev. titul) 1)  _______________________________   2) __________________________________   

Rodné číslo _________________________________   ____________________________________ 

Rodinný stav _________________________________   ____________________________________   

Státní občanství _________________________________   ____________________________________   

Adresa trvalého pobytu _________________________________   ____________________________________   

Zaměstnavatel _________________________________   ____________________________________ 

Zaměstnání _________________________________  ____________________________________ 

Vztah k zájemci o byt _________________________________   ____________________________________ 

 

Jméno a příjmení (ev. titul) 3)  _______________________________   4)   _________________________________   

Rodné číslo _________________________________   ____________________________________ 

Rodinný stav _________________________________   ____________________________________   

Státní občanství _________________________________   ____________________________________   

Adresa trvalého pobytu _________________________________   ____________________________________   

Zaměstnavatel _________________________________   ____________________________________ 

Zaměstnání _________________________________  ____________________________________ 

Vztah k zájemci o byt _________________________________   ___________________________________ 

 

Odůvodnění přihlášky 

včetně vysvětlení, pokud zájemce o byt nebydlí na adrese trvalého pobytu 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

V případě, že je zájemce o byt nájemcem jiného obecního bytu 

Čestné prohlášení o uvolnění bytu ve vlastnictví Statutárního města Přerova:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Prohlašuji, 

- že jsem – nejsem* ochoten předmětný byt převzít ve stavu, v jakém se nacházel ke dni fyzické prohlídky 

vyhlášené na úřední desce 

- že v době podání přihlášky jsem – nejsem* schopen složit peněžní jistotu a hradit nájemné a další úhrady 

spojené s užíváním bytu 

- že mám – nemám* já i členové budoucí domácnosti nařízenu exekuci či výkon rozhodnutí pro peněžitou 

pohledávku příslušným soudem či jiným státním orgánem, a že jsme – nejsme* účastníky insolvenčního řízení 

jako dlužníci 

- že jsem – nejsem* dlužníkem vůči dodavatelům médií, tj. plyn, el. energie, apod. 

- že všechny údaje uvedené v této přihlášce a v jejich případných přílohách jsou pravdivé 

 

 

 

 

 

 

 

 

V _________________________ dne ___________________       

 

 

 

                    _____________________________________ 

                                                                                                                                  vlastnoruční podpis  

                                                                   (v případě uzavřeného manželství podpis obou manželů) 

* nehodící se škrtněte 

 


