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Vyplněný formulář doručte: 
osobně na adresu (žádost musí být podána v zalepené, neprůhledné obálce):
 
Magistrát města Opavypodatelna úřaduHorní náměstí 382/69, 746 26 Opava
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A. Žadatel:
Adresa trvalého pobytu
Adresa momentálního pobytu žadatele (pokud je odlišná od trvalého pobytu)
B. Žádám o pronájem bytu, za který nabízím měsíční výši nájmu:
(V případě, že žádost směřuje pouze k jednomu bytu, vyplňte jen první řádek. Pořadí uvedených bytů je závazné pro výběr vítězné nabídky v případě více vítězných nabídek.)
C. Základní údaje o nezletilých dětech, které budou s žadatelem tvořit společnou domácnost:
Adresa trvalého pobytu
D. Základní údaje o jiných osobách, které budou s žadatelem tvořit společnou domácnost:
Adresa trvalého pobytu
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, jeho příspěvkovým organizacím a vůči obchodním společnostem, v nichž má Statutární město Opava majoritní účast, a to za dobu 12 měsíců předcházejících dni podpisu tohoto čestného prohlášení
- že v případě, že jsem zákonný zástupce nezletilých dětí, kterou se mnou budou tvořit společnou domácnost, tak i tyto nezletilé děti nemají žádné dluhy a nedoplatky vůči Statutárnímu městu Opava,  jeho příspěvkovým organizacím a vůči obchodním společnostem, v nichž má Statutární město Opava majoritní účast
 
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 výběrového řízení.
 
Tímto beru na vědomí, že v případě, že bude zjištěno, že jakákoliv mnou uvedená informace není pravdivá, bude tato žádost vyřazena z výběrového řízení.
F. Čestné prohlášení registrovaného partnera / manžela, zletilých osob tvořících společnou domácnost:
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, jeho příspěvkovým organizacím a vůči obchodním společnostem, v nichž má Statutární město Opava majoritní účast, a to za dobu 12 měsíců předcházejících dni podpisu tohoto čestného prohlášení
 
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 výběrového řízení.
 
Tímto beru na vědomí, že v případě, že bude zjištěno, že jakákoliv mnou uvedená informace není pravdivá, bude tato žádost vyřazena z výběrového řízení.
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