
 

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PŘIDĚLENÍ BYTU  – NABÍDKA  

 

  
 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Žadatel:  

Jméno: ………………. Příjmení: ……………………… Datum narození: ………………………  

Stav: ……………………… Telefon: …………………………………….. 

Trvalé bydliště podle OP: ……………………………………………………………………………………….. 

Kontaktní adresa : ………………………………………………………………………..…………… 

Byl jsem nájemcem městského bytu v Sokolově č. domu ….......... č. bytu ………… v době ……….………… 

Jsem vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení:    ano/ne 

Spolužadatel:  

Jméno: ………………. Příjmení: ……………………… Datum narození: ………………………  

Stav: ……………………… Telefon: …………………………………….. 

Trvalé bydliště podle OP: ……………………………………………………………………………………….. 

Kontaktní adresa : ………………………………………………………………………..…………… 

Byl jsem nájemcem městského bytu v Sokolově č. domu ….......... č. bytu ………… v době ……….………… 

Jsem vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení:    ano/ne 

ulice:    GAGARINOVA     č. p.:  2048   byt č.: ……….   velikost bytu (bez balkonu, zahrady, skladu): 

……………….. m
2
   

 

 

Minimální nájemné 95 Kč/m
2
/měsíc. Nabídka nájemného v Kč ………….. za 1m

2
/měsíc 

 

Žadatel bere na vědomí podmínky pro přidělení bytu: 

1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, s možností prodloužení při splnění těchto 

podmínek: nájemce má v bytě trvalý pobyt, nebude v prodlení s úhradou za užívání bytu více jak 1 měsíc a 

užívání bytu bude v souladu s nájemní smlouvou; podmínku trvalého pobytu v Sokolově musí splňovat i 

ostatní uživatelé bytu (domácnosti). 

2. Nezbytnou podmínkou pro podpis nájemní smlouvy je předchozí složení jistoty ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného nabízeného za daný byt.  

3. V případě vlastnického nebo spoluvlastnického práva žadatele/ů k bytovému domu, rodinnému domu 

nebo bytu, činí nájemné dvojnásobek nabídnutého nájemného do doby, než nájemce oznámí a doloží, že již 

toto právo nemá (výpisem z katastru nemovitostí). 

4. V případě, že je nebo jsou žadatelé nájemcem bytu, který je ve vlastnictví města Sokolov, zavazuje/í se 

nájemní byt vrátit. 

5. V domácnosti je stanovený takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu, tj. maximálně tři osoby. 

 
 

 

 

 



Osoba uvedená v žádosti jako    žadatel        spolužadatel    člen rodiny   prohlašuje: 

že u Sokolovské bytové s.r.o. má dluhy       ano* / ne* ano* / ne*   ano* / ne* 

že u SOTES Sokolov, spol. s r.o. má dluhy  ano* / ne*  ano* / ne*   ano* / ne* 

že u města Sokolov má dluhy   ano* / ne* ano* / ne*   ano* / ne* 

že u obce trvalého pobytu má dluhy  ano */ ne* ano* / ne*   ano* / ne* 

že je vedena v insolvenčním rejstříku  ano */ ne* ano* / ne*   ano* / ne* 

že má vedena exekuční řízení   ano* / ne* ano* / ne*   ano* / ne* 

 

Důvod pro podání žádosti: 

..………………………..…..………….………………………………………..………………………………....

………………………..…..………….………………………………………..………………………………....

………………………..…..………….………………………………………..………………………………....

………………………..…..………….………………………………………..………………………………....

………………………..…..………….………………………………………..……………………………….... 

 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že jsem si vědom, že uvedení nepravdivých údajů, stejně 

jako zamlčení požadovaných údajů, má za následek vyloučení z výběru na přidělení.  

Současně prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami pro přidělení nabízeného bytu.  

 

 

Datum  .………………….  

 

Podpis žadatele ….…….……………………….…..  

 

Podpis spolužadatele ……………………………… 

 

Podpis člena domácnosti …………………………. 

 

 

 

* nehodící se škrtněte 
 

 

 

 

 

 

 

Razítko podatelny o příjmu přihlášky:    Čas převzetí přihlášky podatelnou:  


