Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
bytový odbor

Evid. číslo:

Žádost

Žádost o zařazení do seznamu žadatelů
na základě směrnice č. 29/2019, kterou se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostrava
ve správě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ve znění účinném od 16.05.2022.

Žadatel/ka:
Příjmení, jméno, titul ……………...………………………………..………………. tel.: …………………………..
Datum narození: ……………………………. stav: …………………e-mail.: ……………………………………...
Trvalé bydliště dle OP: …………………………………………………………….…………………………………
Adresa kde žadatel bydlí, úplná adresa pro zasílání pošty (pokud se liší od trvalého bydliště):
………………………………………..……………………………………….………………………………………..

Manžel/ka, partner/ka, aj. …………………… a bude sdílet společnou domácnost s žadatelem:
Příjmení, jméno, titul ……………...………………………………..………………. tel.: …………………………..
Datum narození: ……………………………………..e-mail.: …………………………………….………….…......
Trvalé bydliště dle OP: ………………………………………………………..………………………………………

Děti, které boudou pronajatý byt obývat s žadatelem:
Příjmení

Jméno

Datum narození

Poměr k žadateli

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………

Požadovaná velikost bytu:

1+0

1+1

2+1

3+1

4+1

jiné ………...……………………………………………………………………….......................................................

Důvod podání žádosti: …………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………….

Velikost dosavadního bydlení a jeho charakter (např. družstevní byt 2+1 u rodičů, RD u prarodičů, jiných
příbuzných, v podnájmu, nájmu, v ubytovně, v bytě bývalého manžela/ky, partnera/ky aj.)
……………………………………………………………………………..…………………………………………
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Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
bytový odbor

Žádost

Potvrzení o zaměstnání žadatele a manžela/ky, partnera/ky, aj, kteří budou sdílet společnou domácnost:
 uvést zaměstnavatele a pracovní pozici (název, sídlo, místo pracoviště nebo podnikání):
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Tento vyplněný formulář s požadovanými přílohami je žadatel povinen přinést osobně nebo osoba pověřená na
základě plné moci s ověřeným podpisem na bytový odbor, kde bude provedena kontrola úplnosti podané žádosti
(ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, budova B, l. poschodí, kancelář č. 102, v úředních dnech, tj. pondělí a středa
od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin, formuláře na www.marianskehory.cz ).

Žadatel k žádosti o zařazení do seznamu žadatelů je povinen doložit:
a) potvrzení, že nemá dluh na nájemném, službách spojených s bydlením, poplatcích z prodlení z dřívějšího nájemního
vztahu nebo neuhrazené škody způsobené předchozímu majiteli bytu; zároveň nedostal výpověď z nájmu
v dřívějším nájemním vztahu z důvodu porušování dobrých mravů v domě nebo z jiných vážných důvodů; tyto
skutečnosti doloží potvrzením od vlastníka nebo správce domu, ne starším než 3 měsíce; toto potvrzení bude
zároveň obsahovat i doložení řádného placení nájemného, včetně služeb spojených s užíváním bytu
b) potvrzení za sebe a za společně žádající osoby (manžel/ka, partner/ka, registrovaní partneři, děti aj.), že nemají:
 dluh za poplatky za komunální odpad Statutárnímu městu Ostrava (potvrzení vydává Magistrát města
Ostravy, Prokešovo nám. 8, III. poschodí, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, správce poplatků
za komunální odpad; úřední dny: pondělí a středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod., čtvrtek 8:00-11:30, 12:3016:00 hod., e-mail: komunalniodpad@ostrava.cz
 žádné nesplněné finanční závazky vůči Statutárnímu městu Ostrava včetně všech jednotlivých městských
obvodů. Bytový odbor za ÚMO MHaH prověří dotazem u ostatních odborů a oddělení
c) ověřený výpis z Centrální evidence exekucí, ne starší 30 dnů (vydává Czech POINT)
d) potvrzení, že pracuje/OSVČ/, studuje, o druhu pobíraného důchodu, případně je evidován na úřadě práce nebo
pobírá dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, příspěvek na péči o osobu blízkou, rodičovský
příspěvek aj.
e) podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů
f) podepsané čestné prohlášení

Bez doložení výše uvedených dokumentů, nebude žadatel zařazen do seznamu
žadatelů a nebude mu umožněna účast na prohlídkách bytů.
Beru na vědomí:
 v případě, že jsem prokazatelně uvedl/a nepravdivé a neúplné údaje, budu vyřazen/a z nezávazného seznamu
žadatelů o pronájem bytu
 mou povinností je hlásit každou změnu údajů uvedených v žádosti do 30 dnů, ode dne, kdy v jeho poměrech
změna nastala, v opačném případě budu vyřazen/a z nezávazného seznamu žadatelů o pronájem bytu
 na základě této žádosti je veden nezávazný seznam žadatelů o pronájem bytu. Podáním žádosti o zařazení do
seznamu žadatelů však nevzniká městskému obvodu povinnost žadateli byt přidělit.
 jsem povinen/na nejpozději do konce února každého roku písemně, nebo osobně oznámit, zda na žádosti
trvám, tj. provést aktualizaci žádosti. Pokud tak neučiním, má se za to, že na podané žádosti netrvám
a budu z nezávazného seznamu vyřazen.

Datum: ______________________
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Podpis žadatele: ______________________________________________

