
Obec Božice 
Božice 380, 671 64 

tel: 515 257 125; e-mail: oubozice@volny.cz 
 
           

 
ŽÁDOST O BYT 

PRO PŘÍJMOVĚ VYMEZENÉ OSOBY 
dle Pravidel pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby  

 
 
 
Žadatel(é): ………………………...……………..      ……….……………………………………. 
(V případě, že žádají manželé nebo druh s družkou, uvést veškeré údaje u obou.) 

Datum narození: ………………………………..     …………………………………………….. 

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………. 

Kontaktní telefon:     ……………………..... ………………………….... 

E-mail: ............................................ ............................................ 

 
Žádost o byt podávám jako (nehodící se škrtněte): 
- samostatně žijící osoba (1 člen domácnosti) 
- osoba s dalšími členy domácnosti – celkový počet členů domácnosti (včetně žadatele-ů): ……… 

 

Jsem zaměstnán(a): ANO  -  NE     

………………………………………………….        ……………………………………………………………. 
název a adresa zaměstnavatele     název a adresa zaměstnavatele  

Žadatel nebo příslušník domácnosti: JE  -  NENÍ   invalidní   ČÁSTEČNĚ  -  PLNĚ (nehodící se škrtněte) 

V současné době obývám(e) byt ve vlastnictví: …………………………………………. 

 

 
Čestné prohlášení žadatele(ů): 
Prohlašuji, že žadatel ani členové mé domácnosti nemají vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému 
domu, rodinnému domu nebo bytu ani je neužívají právem odpovídajícím věcnému břemeni, že jsem za 
posledních 24 měsíců nebyl(a) veden(a) v seznamu dlužníků Obce Božice, že souhlasím s vypočteným 
nájemným a zálohami na služby, dále prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé. 
Jsem si vědom toho, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů je přestupkem podle ust. § 21 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
Podpis(y) žadatele(ů):  ……………………………  …………………………… 

 

V ………………… dne    ……………………..   

 

Počet listů příloh:    .............. 

 



Příloha č. 2 k žádosti o byt pro příjmově vymezené osoby 
 
Jméno a příjmení:  ………………………...…………….. 
Datum narození:  ………………………………………. 
Adresa trvalého pobytu:  …………………………………………………………… 

 
Pro splnění podmínky, že žadatel je příjmově vymezenou osobou dle nař. vl. č. 146/2003 Sb., dokládám dle § 2 

tohoto nařízení příjem, který je zjišťován stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako příjem pro účely životního 
minima (§ 6 zák. č. 463/1991 Sb.), a to za období určené nařízením vlády č. 146/2003 Sb. v délce 12 kalendářních 
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy, což doloží před uzavřením nájemní smlouvy na Obecním úřadě v Božicích. 

Vaše uvedené osobní údaje zpracovává správce – Obec Božice a Služby Božice p.o. za účelem posouzení žádosti a 
příp. uzavření a realizace nájemní smlouvy. Více o zpracování osobních údajů na webových stránkách www.bozice.cz . 
Vzhledem k tomu, že žádáte o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby dle nař.vl. č. 146/2006 Sb.,  zpracováváme 
Vaše osobní údaje o zdravotním stavu a výši příjmu za účelem posouzení zdravotní způsobilosti a oprávněnosti pro 
nájem bytu pro příjmově vymezené osoby na základě právního titulu dle čl. 9, odst. 2, písm. h) a zároveň čl. 6, odst. 1, 
písm. b), resp. dle čl. 6, odst. 1, písm. c) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. 
 

Pro účely podání této žádosti je třeba předběžně doložit příjmy za období posledních 12 
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy, tj. od 01. 08. 2021 do 31. 07. 2022.  

Dokládám své veškeré příjmy těmito potvrzeními (přílohami), jejichž seznam níže uvádím, případně 
uvádím částku těchto příjmů, potvrzenou příslušným plátcem: 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………………………………… 

10. ……………………………………………………………………………………………………………… 

11. ……………………………………………………………………………………………………………… 

12. ……………………………………………………………………………………………………………… 

13. ……………………………………………………………………………………………………………… 

14. ……………………………………………………………………………………………………………… 

15. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Čestné prohlášení žadatele: 
Prohlašuji, že jsem zde uvedl své veškeré příjmy dle § 6 zák. č. 463/1991 Sb., které jsem v uvedeném období 
měl(a) a dále prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této příloze jsou pravdivé. 
Jsem si vědom(a) toho, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů je přestupkem podle ust. § 21 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Podpis posuzované osoby:            ……………………………   

V ……………….. dne ……………… 

Upozornění:  Tuto přílohu vyplní a doloží k žádosti všechny společně posuzované osoby 
domácnosti (každý sám za sebe), které měly za rozhodné období alespoň jeden z uvedených 
příjmů. Všechny údaje v žádosti, mimo těch, kde je uvedeno „nepovinný údaj“ je nutno vyplnit, 
jinak bude žádost z výběru vyřazena pro její nedostatečnost. 
 


