PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚRU NA PŘIDĚLENÍ NEZREKONSTRUOVANÉHO
MĚSTSKÉHO BYTU
ulice: U Divadla č.p./č.bytu: 1600/8 poschodí: 3. poloha: prostřední bez balkonu velikost bytu/m2:
1+1/35,86 měsíční nájemné: 50,-- Kč/m2 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou maximálně 6
měsíců. Nezbytnou podmínkou pro podpis nájemní smlouvy je předchozí složení jistoty ve výši 5.000,- Kč.
Stav bytu – nutná celková rekonstrukce bytu
Kuchyň:
8,70 m2
Pokoje:
15,35 m2
Předsíň:
3,67 m2
Koupelna: 2,10 m2
WC:
1,04 m2
Sklep:
ano
Prohlídky nezrekonstruovaných bytů budou probíhat vždy v úterý (19.10 a 26.10) a čtvrtek (14.10 a 21.10).
V případě zájmu na městské byty kontaktujte příslušného pracovníka Sokolovské bytové s.r.o. Michala
Prohlídky nezrekonstruovaných bytů budou probíhat vždy úterý (19.10 a 26.10) a čtvrtek (14.10 a 21.10).
Čudana - kontaktovat od 18.10.2021!, e-mail: michal.cudan@sb-sokolov.cz či tel. 359 808 647, 731
410 373, který si s Vámi domluví čas prohlídky.
Přihlášky se budou odevzdávat na podatelnu nebo je lze vhodit do schránky u hlavního vchodu Městského
úřadu v Sokolově a to nejpozději do 27.10.2021.
Žadatel:
Jméno: ………………. Příjmení: ……………………… Rodné příjmení: …………………… Titul: ….……
Rodné číslo: ……………………… Stav: ……………………… Telefon: ……………………………………
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní adresa: …………………………………………………………………………………..…………….
Byl jsem nájemcem městského bytu v Sokolově č. domu ….......... č. bytu ………… v době ……….…………
Byt jsem opustil z důvodu: ……………………………………………………………………………………….
Starobní důchodce, invalidní důchodce, mateřská/rodičovská dovolená, pěstounská péče, nezaměstnaný,
student*
Zaměstnavatel: …………………………………………………………………………………………………
(nutno doložit potvrzení zaměstnavatele)
Spolužadatel (manžel/manželka/druh/družka):
Jméno: ………………. Příjmení: ……………………… Rodné příjmení: …………………… Titul: ….……
Rodné číslo: ……………………… Stav: ……………………… Telefon: ……………………………………
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní adresa: …………………………………………………………………………………..…………….
Byl jsem nájemcem městského bytu v Sokolově č. domu ….......... č. bytu ………… v době ……….…………
Byt jsem opustil z důvodu: ……………………………………………………………………………………….
Starobní důchodce, invalidní důchodce, mateřská/rodičovská dovolená, pěstounská péče, nezaměstnaný,
student* (dále na 2. stránce)

Zaměstnavatel: …………………………………………………………………………………………………
(nutno doložit potvrzení zaměstnavatele)
Žadatel nebo spolužadatel je vlastníkem jiné nemovitosti určené k bydlení:
ano*
ne*
Adresa nemovitosti: …………………………………………………………………………………...…………
Osoby, které budou s žadatelem užívat byt: (nestačí - li místo, uvede se na samostatném listě)
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Vztah k žadateli:
..………………………..…..……

……………………………

………………………………..………

..………………………..…..……

……………………………

………………………………..………

..………………………..…..……. ……………………………

………….……………………..………

..………………………..…..……

………………………………..………

……………………………

Osoby, které žijí se žadatelem v současném bytě: (nestačí - li místo, uvede se na samostatném listě)
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Vztah k žadateli:
..………………………..…..………

……………………………

………………………………..………

..………………………..…..………

.….….……………………

………………………………..………

..………………………..…..………

……………………………

………………………………..………

Druh současného bydlení:
- městský byt na základě nájemní smlouvy
- družstevní byt – doložit smlouvou
- nájemní byt jiného vlastníka – doložit smlouvou
- podnájem – doložit podnájemní smlouvou
- jiné, uveďte ………………………………
počet osob užívající současný byt ……………..

-

vlastní byt, či dům
u rodičů
u jiných příbuzných
hotel, ubytovna

velikost bytu: ………………….

Důvod pro podání žádosti na nezrekonstruovaný byt:
..………………………..…..………….………………………………………..………………………………....
………………………..…..………….………………………………………..………………………………....
………………………..…..………….………………………………………..………………………………....
Osoba uvedená v žádosti jako
že u Sokolovské bytové s.r.o. má dluhy
že u SOTES Sokolov, spol. s r.o. má dluhy
že u města Sokolov má dluhy
že u obce trvalého pobytu má dluhy
že je vedena v insolvenčním rejstříku
že má vedeny exekuční řízení

žadatel
spolužadatel
ano* / ne*
ano* / ne*
ano* / ne*
ano* / ne*
ano* / ne*
ano* / ne*
ano */ ne*
ano* / ne*
ano */ ne*
ano* / ne*
ano* / ne*
ano* / ne*

člen rodiny prohlašuje:
ano* / ne*
ano* / ne*
ano* / ne*
ano* / ne*
ano* / ne*
ano* / ne*

Do výběru budou zařazeny pouze přihlášky úplné (vyplněné ve všech bodech, včetně důvodu, potvrzení
zaměstnavatele nebo potvrzení o příjmu žadatele, spolužadatele, člena domácnosti nad 18 let).
Nevyplňované prošktrtněte.
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 městského bytu.
Žadatelům, kteří nebudou vybráni se informace nezasílá písemně. Mohou se dotázat na odboru správy
majetku, nebo emailem: tomas.randa@mu-sokolov.cz, či na telefonním čísle: 354228264.
Datum .………………….
Podpis žadatele ….………………………….…..
* nehodící se škrtněte
Podpis spolužadatele ……………………….…..

