
 Město SEZEMICE 
 Městský úřad Sezemice 
  
 Číslo formuláře: OSMŽP/ 21 

Žádost o pronájem bytu 
 
Záznam podatelny – vyplňuje úřad: 
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________ 
Spisová značka: _________________________ Číslo jednací: _______________________ 

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________ 

Počet listů: _________________________ Počet listů/svazků příloh: _______________________ 

 

I. Žadatel – fyzická osoba1)2): 
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození: _____________________________ Místo narození: _________________________________ 

Rodinný stav: _____________________________ Státní občanství: _______________________________ 
Trvalý pobyt:_____________________________________________________________ Od roku: __________ 

Adresa pro doručování**:_____________________________________________________________________ 

Telefon*: __________________________________ Email*: _____________________________________ 

Zaměstnavatel: 
____________________________________________ 

Adresa: 

____________________________________________ 

Povolání: 

____________________________________________ 

Razítko: 

____________________________________________ 

 
Je-li více žadatelů, uveďte jejich data v příloze. 
 
 
 
II. Druhý žadatel (manžel/ka, druh, družka aj.)1)2): 
Manžel(ka), druh (družka) 
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození: _____________________________ Místo narození: _________________________________ 

Státní občanství: _______________________________ 

Trvalý pobyt:_____________________________________________________________ Od roku: __________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Zaměstnavatel: 
____________________________________________ 

Adresa: 
____________________________________________ 

Povolání: 

____________________________________________ 

Razítko: 

____________________________________________ 

 

1)U rozvedených doložit rozsudek o rozvodu 

2) Fyzická osoba podnikající doloží kopii živnostenského listu 
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Osoby, které budou s žadatelem bydlet: 
 

Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalý pobyt: Vztah k žadateli: 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

 

 

III. Údaje o bytu, ve kterém žadatel bydlí: 
Velikost bytu: ____________m2 
 
Kvalita bytu: (příslušnou kategorii označte křížkem) 

I. kategorie WC, koupelna, dálkové nebo ústřední vytápění, akumulační kamna 

II. kategorie WC, koupelna, etážové vytápění, kamna na uhlí, naftu, plynové vytápění 

III. kategorie WC, etážové topení, kamna na uhlí, naftu, plynové vytápění 

IV. kategorie WC společné, bez koupelny nebo se společnou koupelnou s dalšími nájemníky, vytápění 

etážové, plynové, na uhlí, na naftu 

 
 

IV. Vztah k bytu – žadatel bydlí: 
 

v podnájmu u cizích lidí (doložit podnájemní smlouvu) 

u rodičů, u dětí 

u příbuzných 

na ubytovně (doložit ubytovací smlouvu) 

jinak: ________________________ 

 
 
Potvrzení vlastníka nebo pověřeného správce, že žadatel nedluží na nájemném a službách spojených 
s bydlením: 
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V. Doplňující údaje:

Do pronajatého bytu se nastěhuje__________________ (počet) osob 

Má žadatel pro podání žádosti zdravotní důvody ano ne (doložit lékařským potvrzením) 

Žadatel nebo člen rodiny je vlastníkem domu ano ne (adresa) 

Požadavek na byt: 

1+KK 1+1/2+KK 2+1 3+1 

VI. Důvody žadatele:
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Prohlášení žadatele 
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že jsme si vědom(a) povinnosti ohlásit Městskému úřadu 
v Sezemicích veškeré změny v těchto údajích a to 30 dnů od jejich vzniku. 
Nesplnění této povinnosti může být důvodem k vyřazení žádosti z evidence. 

V______________________ dne _______________ 

Podpis žadatele: _____________________________ Podpis II. žadatele: _____________________________ 

Seznam příloh (označte doložené): 

Rozsudek o rozvodu s nabytím PM– rozvedení manželé 

Kopie živnostenského listu – fyzická osoba podnikající 

Smlouva o podnájmu / ubytovací smlouva 

Rozsudek o zrušení nájmu – u soudních výpovědí  

Jiné ______________________________________________________________________________ 

Pokud se požadované údaje nevejdou do příslušné kolonky, uveďte je v příloze žádosti 
*nepovinný údaj
** pokud je rozdílná od trvalého pobytu

Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města: 
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/ 

https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/
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