
                     ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE UCHAZEČŮ  

         O PŘIDĚLENÍ BYTU V MAJETKU MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

 

Příjmení a jméno žadatele: …………………………………………………………………. 

Datum narození : ……………………………… 

Rodinný stav : ………………………… 

Adresa trvalého pobytu : .……………………………………………………………………………. 

Telefon, email : ……………………………………………………… 

Délka trvalého pobytu v Týništi nad Orlicí : …………………………………… 

Zaměstnavatel: ………………………………………………………………………………………… 

Dosavadní bydliště :  podnájem 

                                    u rodičů, u jiných příbuzných 

                                    ubytovna 

                                    jiné 

Požadovaná velikost bytu :……………………………… 

Počet osob žijících ve společné domácnosti: …………          z toho nezletilých dětí : ……….. 

Seznam osob, které by se  stěhovaly se žadatelem  v případě přidělení bytu : 

Příjmení, jméno                           poměr k žadateli                                   datum narození 

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

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

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

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

Poplatek za zařazení žádosti do evidence uchazečů uhrazen dne : ………………………………….. 

 

Žadatel tímto výslovně a čestně prohlašuje : 

a) výslovně souhlasí, aby Město či Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště 

nad Orlicí shromažďovalo a zpracovávalo výše uvedené osobní údaje týkající se jeho osoby a osob 

uvedených v této žádosti, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, a to po dobu neurčitou v souvislosti s tímto návrhem na pronájem městského bytu,  

 

b) výslovně prohlašuje,  že veškeré jím uvedené údaje v tomto návrhu na pronájem městského bytu jsou 

pravdivé,  

 



c) výslovně souhlasí a je srozuměn s tím, že tento návrh není právně závazný, tzn., že Město Týniště 

nad Orlicí  není povinno uzavřít s uchazečem nájemní smlouvu a uchazeč není oprávněn se domáhat 

uzavření nebo zajištění uzavření jakékoliv nájemní smlouvy,  

 

d) výslovně prohlašuje, že si je vědom své povinnosti, oznámit městu Týniště n.O. , cestou oddělení 

finančního odboru každou změnu, která je podstatná pro rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na byt, 

nebo stanovení podmínek k jejímu uzavření, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna 

nastala, 

 

e)že si je vědom své povinnosti svou žádost na pronájem městského bytu vždy na konci roku písemně 

prodloužit,  

 

f) výslovně prohlašuje, že je srozuměn se “Zásadami pronájmů bytů ve vlastnictví města Týniště nad 

Orlicí“,  

 

g) že on nebo jeho manžel/ka v případě, že jsou společnými účastníky  uvedenými na žádosti, nejsou 

dlužníkem po splatnosti ve vztahu k městu Týniště nad Orlicí a jeho organizacím  

 

h) že nebyl v minulosti a není on a jeho manžel/ka nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města Týniště 

nad Orlicí nebo jiného vlastníka, ze kterého dostal výpověď z důvodů neplacení nájemného nebo 

hrubého porušování nájemní smlouvy. Nebydlel v bytě Města Týniště nad Orlicí bez písemného 

souhlasu pronajímatele. 

 

 

 

V ................................................. dne ...................................  

 

 

....................................................... 

Podpis žadatele 

 

Žádost  ověřila  dne   ……………………..  

 

referentka FO (jméno a podpis)………………………………….…………………  

 

 

 

 

 

 

 

 


