Příloha č. 3 k PR 01/2018

ŽÁDOST O SOUHLAS K PODNÁJMU BYTU NEBO JEHO ČÁSTI
Adresa a číslo bytu: ………………………………………………………………………………………

Žadatel o podnájem:
Jméno: ……………………………….…. Příjmení: …………………………………………
Rodné číslo: …………………………….. Stav: …………………………………………….
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………
Kontaktní adresa: ……………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………………………
Zaměstnání: ……………………………………………………………….
(pokud v zaměstnaneckém poměru nutné potvrzení zaměstnavatele)
Datum vzniku zaměstnaneckého poměru: ………………………………..
Druh současného bydlení:
-

u rodičů
u jiných příbuzných
jiné, uveďte ……………………………………..

- hotel, ubytovna
- nájemní byt jiného vlastníka
- podnájem

Další údaje o uchazeči:
Zde uveďte další údaje a okolnosti, které považujete za důležité pro souhlas s podnájmem:

………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prohlašuji, že jsem spáchal

nespáchal

na majetku Města přestupek, trestný čin

Prohlašuji, že jsem byl

nebyl

řešen přestupkovou komisí

Prohlašuji, že mi

byl

nebyl

v minulosti již přidělen byt

Prohlašuji, že

mám

nemám

dluh vůči Městu Horní Slavkov

Prohlašuji, že

jsem

nejsem

vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu

zprošťuji správce daně Městský úřad Horní Slavkov ve smyslu ustanovení § 52 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád povinnosti mlčenlivosti ohledně údajů, které se mne týkají a to v rozsahu sdělení

údajů o plnění mé daňové povinnosti u tohoto správce s tím, že získané informace nebudou
poskytovány jiným subjektům než těm, které zpracovávají a rozhodují o této žádosti.*
zprošťuji, za účelem zpracování této žádosti včetně rozhodnutí o ní, oprávněné úřední osoby
správního orgánu Městský úřad Horní Slavkov ve smyslu ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád povinnosti mlčenlivosti ve věci vedených přestupkových řízení ve smyslu zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích (účinný do 30.6.2017), zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a to v rozsahu údajů, zda
proti mé osobě bylo vedeno přestupkové řízení včetně uvedení právní kvalifikace přestupku, popisu
protiprávního jednání a udělené sankce s tím, že získané skutečnosti nebudou poskytovány jiným
subjektům než těm, kteří zpracovávají a rozhodují o této žádosti.*

* V případě, že nebudete souhlasit se zproštěním Městského úřadu Horní Slavkov k vydání údajů
podle daňového řádu nebo ve věcech přestupkového řízení doklad si vyžádáte osobně a doložíte k
žádosti.

Čestné prohlášení:
„Prohlašuji tímto, že odpovědi na výše uvedené body se zakládají na pravdě a jsem si vědom
skutečnosti, že v případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí budu VYŘAZEN z výběru o byt.“

Datum: ………………………………
Podpis současného nájemce bytu: ……………………………….

Datum:…………………………………
Podpis žadatele o podnájem: …………………………………….

K žádosti uchazeč doloží kopie těchto dokladů, ne starší 3 měsíců
1) Výpis z rejstříků trestů
2) Potvrzení Celního úřadu o bezdlužnosti uchazeče (Dubová 246/8, Karlovy Vary)
3) Potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny, u které je uchazeč pojištěn, o bezdlužnosti na
zdravotním pojištění
4) V případě bydlení v nájemním bytě jiného vlastníka prohlášení majitele bytu o
bezdlužnosti nájemníka – uchazeče.
5) Potvrzení z katastru nemovitostí o evidenci vlastnických ani jiných věcných právech.
6) Jste - li cizincem, doložíte povolení k trvalému pobytu na území ČR.

