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ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU  

na základě žádosti losováním 
(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: __________________________________________________________  
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III. Rodinné poměry: 

 

 

Osoby, které budou bydlet se žadatelem ve společné domácnosti: 

 

       jméno, příjmení datum narození  vztah k žadateli 

 

1.______________________________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________________________  

 

3.______________________________________________________________________________________ 

 

4.______________________________________________________________________________________ 

 

5. _____________________________________________________________________________________  

 

 

 

IV. Důvody bytové potřebnosti: 

 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________

  

 

V. Podmínky pronájmu bytu: 

 

 

Žádost může podat pouze občan, který má trvalý pobyt na území města Bakov nad 

Jizerou a jeho místních částech, 

 

a) je zletilý a 

b) je plně svéprávný, kdy za občana, jehož svéprávnost byla omezena, podává 

nabídku jeho opatrovník. 

 

Zájemce musí dále doložit: 

a) doklady prokazující jeho zaměstnání, podnikání, popř. pobírání důchodu či jiného 

druhu příjmu (např. kapitálové výnosy, dávky státní sociální podpory či příjmy 

z pronájmu movitých i nemovitých věcí), 

b) doklad o výši pracovních příjmů všech zletilých členů domácnosti za posledních 6 

měsíců, popř. daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období, popř. 



       Město Bakov nad Jizerou, Odbor správy majetku a investic                                ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU-LO                                               strana 3 ze 4 

 

důchodový výměr. K výše uvedeným příjmům je možné doložit jako doplňkové 

příjmy rodičovský příspěvek, výživné, výsluhový příspěvek nebo nemocenskou, 

c) základní údaje o osobách, jež se společně s ním nastěhují do pronajatého bytu, 

d) důvody jeho bytové potřebnosti. 

 

Všechny podané žádosti budou řádně přijaty a projednány. V individuálním 

projednání každé žádosti budou poté posouzeny skutečnosti uvedené v Pravidlech 

pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou resp. zda tyto 

skutečnosti jsou či nejsou překážkou pro přidělení nájemního bytu ve výlučném 

vlastnictví obce (Bakova nad Jizerou).  

Žádosti posoudí bytová komise, která bude hodnotit splnění podmínek.  

Bytová komise po posouzení žádostí vyhotoví seznam žadatelů, kteří splňují 

podmínky. Tyto žadatele vypíše a vloží jejich jména do neoznačených obálek, které 

zapečetí a opatří podpisem předsedy komise. Takto vyhotovené obálky budou 

losovány. S vylosovanými osobami bude na základě rozhodnutí Rady města uzavřena 

nájemní smlouva. 

 

Radě města se vyhrazuje před samotným losováním výběr zrušit a provést v souladu 

s pravidly výběr nový.  

 

Výše základního nájemného ke konkrétnímu bytu bude určena v maximální částce, 

která bude umožněna pravidly stanovenými pro daný druh bytu. 

 

Nájemní smlouva bude uzavírána na dobu určitou - nejvýše na dobu 3 roky let. 

V případě dodržení podmínek stanovených – nájemní smlouvou, příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku o nájmu bytu a případným usnesením Rady o 

každoročním zvyšování nájemného, může Rada města rozhodnout na základě 

žádosti nájemce podané minimálně 2 měsíce před skončením nájmu dle smlouvy, o 

jejím prodloužení.  

 

Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného.  

 

VI. 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. 
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Souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného 

projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech města Bakov nad Jizerou. 

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)  


