
Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy

Žadatel

St. přísl.:

Od roku:
telefon:

Osoby, které budou se žadatelem v bytě bydlet:  

Poměr k 

žadateli

Invalidita, 

ZTP

Bydlí s 

žadatelem

ANO/NE*

ANO/NE*

ANO/NE*

ANO/NE*

Důvod žádosti o nájem bytu ze sociální rezervy:

(popis současné situace žadatele a ostatních osob, které budou v bytě bydlet) 

Údaje o bytu, kde je žadatel trvale hlášen:

Osoby trvale hlášené v bytě (kromě žadatele)  

Byt užívá

ANO/NE*

ANO/NE*

ANO/NE*

Velikost bytu v m
2
:

* nehodící se škrtněte

Majitel domu:

Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Trvalé bydliště:                                                         

RČ:

Poměr k žadateli

Nájemce/majitel bytu*:

Majitel bytu:

Ostatní:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Cílová skupina 

(nevyplňujte):

Rodné číslo

Rodinný stav:

Rodné číslo

Počet obytných místností:

ANO/NE*



Faktické bydliště žadatele (pokud není shodné s trvalým bydlištěm):
(popis aktuální situace žadatele a příslušníků domácnosti) 

Typ ubytování (byt, ubytovna, podnájem apod.): 

Adresa: Bydlení od:

Nájemce/majitel*: Poměr k žadateli:

Byt užíván na základě (náj. smlouvy, smlouvy o podnájmu apod.):

Všechny spolubydlící osoby:

Údaje o faktickém bydlišti:

Finanční situace žadatele a příslušníků domácnosti, kteří se žadatelem bydlí:

Výdělečná 

činnost
Důchod Soc.dávky Výživné Celkem

Současné zaměstnání žadatele a příslušníků domácnosti, kteří se žadatelem bydlí:

 Zaměstnání
 Prac. poměr na dobu 

určitou/neurčitou, 

OSVČ

Jméno

Výše nájemného včetně poplatků:

Délka zaměstnání - od

Jméno

měsíční příjem v Kč

Velikost v m
2
: Počet obytných místností:

Poměr k žadateli

Úspory, 

nemovitosti, 

majetek - 

uveďte 

Jméno a příjmení Rodné číslo



Bytová situace rodičů žadatele, rodičů manžela/manželky, (druha/ družky):

Velikost 

bytu

Počet osob 

v bytě

Finanční situace rodičů žadatele, rodičů manžela/manželky, (druha/ družky):

Úspory
Nemovitosti  

jiný majetek

Ostatní údaje:

Další skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti:

ANO/NE*

Podaná žádost o byt (všechny osoby včetně příbuzných) ANO/NE*

ANO/NE*

ANO/NE*

ANO/NE*

ANO/NE*

*nehodící se škrtněte, pokud označíte "ANO", popište:

Datum: ………………………….

Podpis žadatele: ………………………………………….

Podpisy zletilých příslušníků domácnosti:           …………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Otec manžela/ky, (druha/družky)

Matka

Otec

Byt / domek,   nájemní / vlastní

Matka manžela/ky, (druha/družky)

Zaměstnání, důchod, jiné příjmy

Matka

Otec manžela/ky, (druha/družky)

Možnost jiného bydlení

Možnost hypotéky

Účast v privatizaci bytového fondu (všechny osoby včetně příbuzných)

Finanční závazky vůči MČ Praha 1 (všechny osoby včetně příbuzných)

Dlužné nájemné, poplatky, energie ve faktickém bydlišti

V případě manželů - datum sňatku:

V případě druha/družky - datum, od kdy žijete v partnerském vztahu a společně hospodaříte:

Otec

Matka manžela/ky, (druha/družky)



Stanovisko KSOC:

Přílohy k žádosti:

         čestné prohlášení žadatele

         doklady o zdravotním stavu žadatele a příslušníků domácnosti, kteří se žadatelem bydlí (invalidita úplná 

nebo částečná, průkaz ZTP, ZTP/P, odborné lékařské posudky)

         doklady o majetkových poměrech žadatele a příslušníků domácnosti, kteří se žadatelem bydlí (výpisy 

z katastru nemovitostí, kupní smlouvy, rozsudky soudů v majetkových záležitostech při rozvodu manželů, 

apod.)

         doklady o veškerých čistých měsíčních příjmech žadatele a příslušníků domácnosti, kteří se žadatelem 

bydlí (potvrzení o příjmech a pracovním zařazení od zaměstnavatelů, kopie podaných daňových přiznání, 

doklady o výši důchodů, doklady o veškerých pobíraných dávkách a příspěvcích, doklady o výživném, apod.) 

za posledních 6 měsíců,  v případě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání potvrzení od Úřadu práce;

         doklady o sociálních poměrech žadatele a příslušníků domácnosti, kteří se žadatelem bydlí, (zprávy 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví, rozsudky soudů v záležitostech úpravy vztahů k bývalému 

manželovi(ce) a k dětem apod.),


