
Žádost o nájem bytu ve vlastnictví obce Nekoř 
 
Adresa bytu, o který  žádám…………………………..č.bytu……..…velikost…………. 
 
Údaje o žadateli a ostatních členech rodiny, kteří o byt žádají: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Jméno příjmení žadatele                                                                   datum narození 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Trvalé bydliště                                                   
 
………………………………………………………………………………………………… 
Jméno příjmení  manžela (druha/družky)                                       datum narození 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Trvalé bydliště                                                   
 
 
Dítě ………………………………………………………………………………………………… 
               Jméno a příjmení datum narození 
 
Dítě ………………………………………………………………………………………………… 
               Jméno a příjmení datum narození 
  
 
 
 
Uvést důvod proč o byt žádám: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uveďte prosím další skutečnosti:  
� V době podání žádosti (aktualizace údajů)  mám uzavřenu nájemní smlouvu k bytu na dobu 

neurčitou                    
            ano     ne  

� mám uzavřenou nájemní smlouvu k bytu na dobu určitou ve vlastnictví Obce Nekoř v bytech 
umožňujících prodloužení nájmu        ano     ne 

� mám vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu či bytu, s výjimkou 
odůvodněných případů (u manželů se toto vztahuje na oba manžele)     ano     ne 

� žiji jako druh/ družka ve společné domácnosti s tou osobou, která má uzavřenou nájemní smlouvu k 
bytu na dobu neurčitou, nájemní smlouvu k bytu na dobu určitou  v bytech umožňujících 
prodloužení nájmu ve vlastnictví Obce Nekoř, a dále má vlastnické nebo spoluvlastnické právo 
k bytovému domu, rodinnému domu či bytu (a bydlí v něm)     
            ano     ne 

� sám jsem si zapříčinil/a svou nepříznivou bytovou situaci, zejména z důvodu uvedených v § 711 
odst. (2) písm. a) a b) Občanského zákoníku (hrubé porušení dobrých mravů, neplacení nájemného)  

ano     ne 
� žiji jako druh/družka ve společné domácnosti s tou osobou, která si sama zapříčinila svou 

nepříznivou bytovou situaci, zejména z důvodu uvedených v § 711 odst. (2) písm. a) a b) 
Občanského zákoníku (hrubé porušení dobrých mravů, neplacení nájemného)   
            ano     ne 

 
 
Prohlašuji, že jsem všechny výše  uvedené údaje  uvedl/a dle pravdy, žádnou z vedených skutečností 
nezatajil/a. jsem si vědom, že uvedení nepravdivých údajů  či jejich zatajení  by vedlo 
k automatickému vyřazení  žádosti.  
 
Dále beru na vědomí, že jsem povinen/a změní-li se údaje či důvody uvedené v žádosti tyto změny 
oznámit do 60-ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, obci Nekoř.  
Dále  beru na vědomí, že  i jako osoba  bydlící  bytě v majetku obce Nekoř, stejně tak i jako prozatím  
neuspokojený žadatel   mám povinnost  1x do roka  k datumu podání žádosti +- 60 dní  aktualizovat 
svoji původní žádost  - nahlásit podstatné  změny, které by vedly k přehodnocení žádosti,   i 
trvání svého  požadavku na  přidělení bytu (pokud nebude  aktualizace neuspokojeným žadatelem 
provedena, žadatel bude vyřazen) 
 
 
 
Datum………………………..podpis……………………………………………………… 


