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Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Číslo formuláře: OMI/05/10c
Žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení, bytů pro seniory, zdravotně postižené a byty bezbariérové
VYPLNÍ ÚŘAD!
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Žadatel:
VYPLNÍ ŽADATEL!
Adresu pro doručování vyplňte pouze tehdy, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu.
VYPLNÍ ŽADATEL!
Údaje o příjmech a bytových poměrech žadatele a partnera:
Druh příjmu žadatele (nutné doložit kopii):
Druh příjmu partnera (nutné doložit kopii):
Údaje o partnerovi žadatele (manžel/ka, druh/družka):
VYPLNÍ ŽADATEL!
Adresu pro doručování vyplňte pouze tehdy, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu.
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VYPLNÍ ŽADATEL!
Žadatel bydlí:
Výtah:
Vztah žadatele k bytu/domu:
(doložte nájemní nebo podnájemní smlouvu)
Žadatel ani jeho partner/ka                                                       vlastníky či spoluvlastníky bytu nebo nemovitosti určené k bydlení.
VYPLNÍ ŽADATEL!
VYPLNÍ ŽADATEL!
Osoby žijící s žadatelem ve společné domácnosti (partner, rodiče, děti, vnuci, zeť, snacha):
Příjmení, jméno
Příbuzenský
poměr
Rok narození
Stav
Počet nezaopatřených
dětí
Poznámka
(Uveďte děti, pokud nejsou tak vnuky, sourozence - záleží na Vaší úvaze, údaje slouží pro kontakt v případě nutnosti.)
VYPLNÍ ŽADATEL!
Ostatní údaje:
Bydlíte, nebo jste bydlel v obecním bytě, který byl předmětem privatizace obecního bytu v Pardubicích?
VYPLNÍ ŽADATEL!
Pečovatelská služba:
Využíváte v současné době pečovatelskou službu?
Pobíráte v současné době příspěvek na péči? 
Pokud Vám bude byt přidělen, budete využívat pečovatelské služby?
VYPLNÍ ŽADATEL!
Prohlášení žadatele/žadatelů: 
Čestně prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl/a v žádosti jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že úmyslné uvedení nepravdivého údaje může být považováno za přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Změny v údajích v žádosti uvedených jsem povinen/a písemně oznámit odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala, v případě uzavření nájemního vztahu pak po celou dobu jeho trvání.Pokud bude zjištěno, že v žádosti byly uvedeny nepravdivé údaje nebo nebyly splněny požadované podmínky nebo jsem neoznámil/a změny skutečností v žádosti uvedených, bude žádost vyřazena z evidence uchazečů. Souhlasím v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění s poskytnutím a zpracováním osobních údajů v žádosti uvedených včetně zdravotních údajů osobám, které žádost zpracovávají a posuzují. Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí. Za úhradu případných nákladů spojených s vyplněním žádosti odpovídá žadatel.
Řešení žádosti podléhá Pravidlům o nájmu bytů v majetku obce č. 2012 platných od 1. 1. 2013.
VYPLNÍ ŽADATEL!
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Žadatelé, kteří využívají pečovatelské služby od organizací (doložit), budou řešeni přednostně.
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Svým podpisem žadatel stvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými podmínkami řešení žádosti (viz. Pravidla pro nájem bytů v majetku obce č. 15/2015) . 
 
 
 Obecné podmínky pro poskytnutí bytu do nájmu 
- zájemce o nájem bytu je státním občanem České republiky nebo má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a je na území ČR zaměstnán 
- zájemce o nájem bytu dosáhl zletilosti (tj. dovršením 18 let nebo uzavřením manželství) 
- zájemci o nájem bytu a osobám, které s ním budou bydlet a vést společnou domácnost, není a nikdy nebyla Statutárním městem Pardubice dána výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu podle § 711 odst. 2, písm. a), b), c), d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále není a nikdy nebyla na něj podána žaloba o vyklizení neoprávněně užívaného bytu ani o zaplacení dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním bytu ve vlastnictví města 
- zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést společnou domácnost, nejsou dlužníky Statutárního města Pardubice 
- zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést společnou domácnost, nejsou vlastníky nebo nájemci jiného bytu (s výjimkou bytu ve vlastnictví města) či nemovitosti způsobilé k trvalému bydlení 
- v případě, že zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést společnou domácnost, je/jsou nájemcem obecního bytu ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, může/mohou se o nájem bytu ucházet pod podmínkou, že po přestěhování do nového bytu vrátí původní byt pronajímateli 
- zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést společnou domácnost, se nepřipravil/ly nezákonným jednáním či jinou vlastní aktivitou o možnost bydlení 
 
 
Podmínky pro podání žádosti o poskytnutí bytu do nájmu 
- splnění výše uvedených podmínek
- zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést společnou domácnost, mají trvalý pobyt na území města Pardubice po dobu nejméně 3 let před podáním žádosti 
- zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést společnou domácnost, do žádosti specifikují konkrétní důvody podání žádosti a popíší svoji bytovou a sociální situaci 
- zájemce o nájem bytu je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu ve II. nebo III. Stupni 
- zájemce o nájem bytu doloží k žádosti lékařské doporučení 
- zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést společnou domácnost, neprivatizoval/ly byt, který byl v majetku Statutárního města Pardubice 
 
 
Příloha č. 1 - čestné prohlášení
VYPLNÍ OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ!
Vyjádření ošetřujícího lékaře:
Zdravotní stav žadatele vyžaduje dlouhodobé či trvalé léčení nebo trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
Příloha č. 2 - potvrzení od lékaře
Žadatel:
VYPLNÍ ŽADATEL!
Souhlasím v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, s poskytnutím a zpracováním osobních údajů v žádosti uvedených včetně zdravotních údajů osobám, které žádost zpracovávají a posuzují. Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí.
VYPLNÍ ŽADATEL!
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Příloha č. 3 - potvrzení o bezdlužnosti
Žadatel:
VYPLNÍ ŽADATEL!
VYPLNÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC, ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ DANÍ A DAŇOVÝCH POHLEDÁVEK,
NÁM. REPUBLIKY 12, PARDUBICE
Tímto potvrzuji, že výše uvedení                                                      vedeni na našem odboru jako dlužníci.
VYPLNÍ DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBIC, PERNEROVA 443, PARDUBICE
Tímto potvrzuji, že výše uvedení                                                      vedeni jako dlužníci naší společnosti.
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VYPLNÍ ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU      
Tímto potvrzuji, že výše uvedení                                                      vedeni jako dlužníci za svoz TKO, poplatky za psa a přestupky.
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VYPLNÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC, ODBOR MAJETKU A INVESTIC, ODDĚLENÍ SPRÁVY BYTOVÝCH DOMŮ 
A NEBYTOVÝCH PROSTOR - U DIVADLA 828, PARDUBICE
Tímto potvrzuji, že výše uvedení                                                      vedeni na našem odboru jako dlužníci.
Toto potvrzení se vydává pro potřeby Magistrátu města Pardubic - odbor majetku a investic za účelem poskytnutí bytu do nájmu, který je 
v majetku obce (viz. Směrnice č. 15/2015).
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