
Statutární město Ostrava 
magistrát Žádost 
 

 

 1/2       

    OSTRAVA !!! 

ŽÁDOST  

k výběrovému řízení na pronájem bytu 

 
Č. Ulice Číslo 

domu 
Číslo bytu Velikost bytu 

(m2) 

Výše 
nájemného 
(Kč/m2) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

Pro výpočet nájemného se podlahová plocha balkónu, terasy a sklepní kóje započítává jednou 

polovinou. K nájemnému se dále započítává nájemné za zařizovací předměty bytu 

(např. kuchyňská linka, varná deska, sporák, vestavěná skříň apod.). 

 

 
I. Základní údaje o žadateli: 

 

 

II. Základní údaje o manželovi/manželce žadatele: 

Jméno:   Příjmení:        Titul:  

Datum narození:            Stav:    

Trvalé bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ, stát): 

 

Adresa pro písemný styk (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ, stát): 

      

Kontaktní údaje (telefon/e-mail) 

 

Jméno:         Příjmení:      Titul:  

Datum narození:                     

Trvalé bydliště (město, ulice, č. popisné, č. orientační, PSČ, stát): 
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III. Základní údaje o osobách, které budou pronajatý byt obývat (mimo žadatele 

a jeho manžela/manželku): 

Jméno:  Příjmení:  Rok nar.:  Vztah k žadateli:  

Jméno:  Příjmení:  Rok nar.:  Vztah k žadateli:  

Jméno:  Příjmení:  Rok nar.:  Vztah k žadateli:  

Jméno:  Příjmení:  Rok nar.:  Vztah k žadateli:  

Předpoklad celkového počtu osob, které budou byt užívat         počet dospělých            počet dětí (do 18 let) 

 

IV. Charakteristika dosavadního (trvalého) bydliště žadatele: 

Vztah žadatele k bydlišti (označte křížkem): 

nájemce bytu          vlastník bytu         u rodičů        u prarodičů  

u příbuzných          v podnájmu                                na ubytovně jiné: ............................................. 

 

 

V. Žadatel tímto výslovně prohlašuje následující: 

 
a) Výslovně prohlašuje, že pokud bude o jeho nabídce rozhodnuto jako o nejvýhodnější, podá nejpozději 

do patnácti dnů od prokazatelného doručení oznámení správce domu o výběru nejvýhodnější nabídky 

výpověď z nájmu bytu ve vlastnictví jiného vlastníka v katastru statutárního města Ostravy, než je statutární 

město Ostrava (dále jen „SMO“), nesvěřená správa městským obvodům, ke kterému má uzavřenou nájemní 

smlouvu nebo stávající nájem ukončí dohodou a tuto skutečnost před podpisem nájemní smlouvy doloží 

správci domu, 

b) výslovně prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje v této žádosti o pronájem obecního bytu jsou pravdivé, 

c) výslovně souhlasí a je srozuměn s tím, že tato žádost nezakládá právní nárok na uzavření nájemní smlouvy 

tzn. SMO není povinno uzavřít se žadatelem nájemní smlouvu k bytu a žadatel není oprávněn domáhat se 

uzavření nebo zajištění uzavření této smlouvy, 

d) výslovně prohlašuje, že si je vědom své povinnosti, oznámit správci domů každou změnu údajů uvedených 

v žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

e) výslovně prohlašuje, že je srozuměn s platnými a účinnými “Všeobecnými podmínkami pro uzavírání 

nájemních smluv k bytům ve vymezených bytových domech ve vlastnictví SMO, nesvěřených městským 

obvodům č. 1/2020, v platném znění“. 

f) Výslovně prohlašuje, že souhlasí se správou, zpracováním a uchováním výše uvedených údajů 

zaměstnanci správce domu, kdy tento zpracovává osobní údaje v postavení zpracovatele osobních údajů 

a  zaměstnanci  SMO, zařazenými do Magistrátu města Ostravy, kdy SMO zpracovává osobní údaje 

v postavení správce osobních údajů, které budou probíhat za účelem evidence žádosti o pronájem obecního 

bytu v domě ve vlastnictví SMO, nesvěřeného městským obvodům. Správa, zpracování a uchování údajů 

bude probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu uvedeného v předešlé větě. Více informací ke 

zpracování osobních údajů je k nalezení na webové stránce www.ostrava.cz v sekci GDPR. 
 

 

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

                    Podpis žadatele 

Příloha:  -             č.1  Potvrzení o dosavadním bydlení 

- č. 2 Potvrzení o zaměstnání 

- č. 3 Čestné prohlášení 

- č. 4 Potvrzení o bezdlužnosti žadatele a manželky/manžela/partnera/partnerky, kteří budou 

společným nájemcem bytu, vůči SMO (obdržíte na oddělení exekucí MMO v kanceláři č. 421, 

420A nebo 418). 

http://www.ostrava.cz/

