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ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU  

byt poskytnutý v mimořádném případě 
(Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou,  

(Sp.zn/č.j.: BnJ-OSMM-2021/1905, v platném znění.) 

 

I. Specifikace bytu  

 

  

Bakov nad Jizerou 

  

ulice____________________________________________čp.____________byt č._________________

   

oznámení vedeno pod Sp.zn.:_________________________________ze dne________________ 

 

 

 

 

II. Identifikace žadatele: 

 

  

Jméno a příjmení žadatele:  __________________________________________________________ 

   

 Rozen-ý/á/: __________________________________________________________ 

   

 Datum narození: _____________________ Telefon: ___________________________ 

 

 Trvalé bydliště: __________________________________________________________  

 

 Doručovací adresa: __________________________________________________________  

 

                          Zaměstnání:      _______________________________________________________ 

 

 E-mail: __________________________________________________________  

 

 

 
 

 



       Město Bakov nad Jizerou,Odbor správy majetku a investic                               ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU- MP                                               strana 2 ze 4 

 

III. Rodinné poměry: 

 

 

Osoby, které budou bydlet se žadatelem ve společné domácnosti: 

 

       jméno, příjmení datum narození  vztah k žadateli 

 

1. _____________________________________________________________________________________  

 

2. _____________________________________________________________________________________  

 

3. _____________________________________________________________________________________  

 

 

 

IV. Podmínky pronájmu bytu: 

 

 

Byt poskytnutý v mimořádném případě může být pronajat na základě žádosti 

žadateli, který má trvalý pobyt v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech. 

 

Za mimořádný případ se zejména považuje: 

a) živelná pohroma, 

b) závažný sociální důvod, 

c) zdravotní důvod. 

 

Výše základního nájemného ke konkrétnímu bytu bude určena v každém jednotlivém 

případě rozhodnutím rady města. 

 

Nájemní smlouva na byt poskytnutý v mimořádném případě bude uzavřena 

maximálně na dobu 1 roku. 

  

 

V. Důvody pronájmu bytu: 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

VI. Čestné prohlášení:  

(část pravidel pro přidělování bytů v majetku města, více na www.bakovnj.cz) 

 

 

Prohlašuji, že: 

a) mám trvalý pobyt v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech, 

b) jsem plně svéprávný a v případě, kdy má svéprávnost byla omezena, podává 

nabídku můj opatrovník a 

c) jsem zletilý. 

 

 

 

VII. Prohlášení: 

 

 

Prohlašuji, že ke dni podání této žádosti jsem schopen hradit své náklady spojené 

s budoucím bydlením, pokud mi bude byt ve vlastnictví města Radou města přidělen. 

 

 

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedené v žádosti o pronájem bytu uvedl/-a pravdivě.  

Jsem si plně vědom/-a případných následků uvedení nepravdivých údajů. 

 

Souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného 

projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánem města Bakov nad Jizerou. 
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Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech 

vyhotovovaných v dané věci městem Bakov nad Jizerou. 

Souhlasím, aby tato listina byla vedena na MěÚ Bakov nad Jizerou v evidenci žadatelů o 

pronájem bytu. 

 

 

V …………………………………………dne ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     podpis žadatele (u manželů podpis obou)  

 


