
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


P I D
..\..\..\..\..\Obrazky\logo_opava_barevne.png
..\..\..\..\..\Obrazky\logo_opava_monochromaticke.png
 
Statutární město Opava
Horní náměstí 69
746 26 Opava
Žádost o přidělení startovacího bytu
Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě.
Adresa sídla
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo firmu (Právnická osoba).
A. Žadatel:
B. Doplňující údaje o žadateli:
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Věk žadatele
Počet dětí
emailem (vytištěné + podepsané + naskenované)na adresu: posta@opava-city.cz
 
Připravujeme verzi pro použití kvalifikovaného certifikátu a plně elektronické odesílání
poštou, nebo osobně na adresu:
 
Magistrát města Opavypodatelna úřaduHorní náměstí 382/69, 746 26 Opava
Vyplněný formulář doručte: 
Další údaje vyplňte prosím na následující straně formuláře.
Adresa trvalého pobytu
Adresa pobytu žadatele (pokud je odlišná od trvalého pobytu)
Trvalý pobyt
BODY
Nevyplňujte
C. Bytová situace žadatele (označte platný údaj a požadované dokumenty doložte jako přílohu této žádosti):
dokládám výpis z Katastru nemovitostí  (postačuje z internetu)
dokládám kopii nájemní smlouvy
dokládám kopii nájemní smlouvy
dokládám kopii nájemní smlouvy
dokládám čestné prohlášení ubytovatele o této skutečnosti
dokládám čestné prohlášení ubytovatele o této skutečnosti
dokládám čestné prohlášení ubytovatele o této skutečnosti
dokládám čestné prohlášení ubytovatele o této skutečnosti
dokládám kopii ubytovací smlouvy
dokládám čestné prohlášení
Označte v případě, že žadatel má v nájmu jiný byt ve vlastnictví SMO a ukončí existující nájemní vztah dohodou se SMO a fakticky předá takovýto byt SMO nejpozději ke dni vzniku nového nájemního vztahu.
Žádost o přidělení startovacího bytu
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D. Požadovaná velikost bytu (označte platný údaj):
Sociální aspekt (žadatel nevyplňuje)
BODY
Nevyplňujte
Nevyplňujte
Čestné prohlášení žadatele vyplňte prosím na následující straně formuláře.
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Žádost o přidělení startovacího bytu
E. Čestné prohlášení žadatele
Tímto čestně prohlašuji:
- že veškeré mnou uvedené údaje jsou správné a zakládají se na pravdě
- že nemám žádné dluhy a nedoplatky vůči Statutárnímu městu Opava, či jeho příspěvkovým organizacím, či vůči obchodním společnostem, v nichž má Statutární město Opava majoritní účast
- že v případě, že mi bude přidělen startovací byt a zároveň jsem se zavázal v této žádosti k navrácení mnou užívaného bytu, který je ve vlastnictví Statutárního města Opavy, zpět do dispozice Statutárního města Opavy, ukončím existující nájemní vztah k  takovémuto bytu a fakticky jej předám Statutárnímu městu Opava nejpozději ke dni vzniku nového nájemního vztahu, týkajícího se startovacího bytu
- že mám uzavřenu smlouvu o stavebním spoření a budu činit minimální měsíční vklad v požadované výši dle článku II., odst. 1, písm. d) Zásad pro přidělování a pronajímání městských bytů tzv. startovacích bytů, a že takto vložené peníze budou na tomto spořícím účtu po celou dobu trvání nájemního vztahu.
 
Tímto uděluji Statutárnímu městu Opava souhlas, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, k nakládání a případnému zveřejnění veškerých osobních a citlivých údajů obsažených v této žádosti, či údajů, které se Statutární město Opava dozví ve spojitosti se zpracováváním této žádosti, či v rámci procesu při případném přidělení startovacího bytu.
 
Tímto uděluji souhlas, aby odbor sociálních věcí poskytl odboru majetku SMO  informace o mé sociální situaci, které byly zjištěny v souvislosti s projednáváním této žádosti.
 
Tímto beru na vědomí, že v případě, že bude zjištěno, že jakákoliv mnou uvedená informace není pravdivá, bude s touto žádostí nakládáno ve smyslu článku III. odst. 1, písm. a) Zásad pro přidělování a pronajímání městských bytů tzv. startovacích bytů.
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