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PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU  VE VEŘEJNÉM ZÁJMU  
 

 1. UCHAZEČ 2. UCHAZEČ 

příjmení   

jméno   

titul   

adresa současného trvalého 
pobytu dle OP s uvedením 
PSČ a odkdy 

  

doručovací adresa, je-li od-
lišná od trvalého pobytu  
a odkdy 

  

rodinný stav a odkdy   

datum narození   

občanství   

telefon   

e-mail   

 

01 ŽADATEL A JEHO ZAMĚSTNAVATEL:  

sídlo  IČO  

funkce  od  

pracovní/služební  
poměr 

na dobu určitou od …………………….…. do …………………………….……                         
na dobu neurčitou od ……………………………..……………………………… 
žadatel je/není ve výpovědi z pracovního/služebního poměru 

podpis, datum a 
razítko personálního 
oddělení 

 

02 VYJÁDŘENÍ NADŘÍZENÉHO ŽADATELE: 

 
 
 
 
   
 
 
 

dne  funkce  podpis  
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03 BYTOVÉ POMĚRY ŽADATELE:  

a v současné době bydlím na adrese:  

b bytě č.   o velikosti      + patro  

c vlastník bytu  

d nájemce 
bytu 

 vztah k nájemci  

e v bytě bydlí celkem osob   

 

04 DŮVOD PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Požaduji/me byt o velikosti:  0+1, 1+1, 2+1, 3+1 ← nehodící se škrtněte  

 

05 OSOBY, KTERÉ BUDOU SE MNOU/NÁMI  UŽÍVAT BYT: 

jméno a příjmení, titul  datum narození vztah k uchazeči trvalý pobyt 

    

    

    

    

    

 

06 SOUHLASÍM/E: 

a se vzorovým návrhem smlouvy o nájmu bytu, 

b budu-li/budeme-li vyzván/i, tak do 15 dnů ode dne doručení této výzvy uza-
vřu/eme smlouvu o nájmu bytu. 

 

07 PROHLAŠUJI/EME, ŽE:  

a jsem/jsme seznámen/i  s ustanoveními, která jsou stanovena pro nájem tohoto 
bytu  a uvedena v platné směrnici S 2020/03 - „Nájem a podnájem bytů v majetku 
hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 11“, 

b v minulosti jsem/jsme  byl/i  -  nebyl/i  řešen/i jiným bytem ve vlastnictví hl. m. 
Prahy, svěřeným městské části Praha 11 či bytem ve vlastnictví hl. m. Prahy, 

c mám/e* - nemám/e v hl. m. Praze nájemní nebo břemenné nebo vlastnické  
či spoluvlastnické právo k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu 
k individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jde o vlastnictví nemovitého majet-
ku jen nízké hodnoty, který není využitelný pro bydlení anebo zajištění bydlení 
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vlastními prostředky uchazeče (vyjma bytu v majetku hl. m. Prahy nebo v majetku 
hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 11, který v případě nájmu bytu hod-
lám pronajímateli vrátit), jsem/e - nejsem/e společníkem v obchodní společnosti, 
kde vlastnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívat byt, poznámka: 
*jsem/jsme nájemci/vlastníci bytu č. …… na adrese: ……………………………………….….   

d jsem/jsme si vědom/a/i, že nájem bytu ve veřejném zájmu se sjednává na dobu 
určitou s možností prodlužování po dobu trvání pracovního/služebního poměru, tj. 
po dobu trvání veřejného zájmu, a že po ukončení tohoto pracovního/služebního 
poměru nebude tento nájem prodloužen a že nájemce, ani osoby, které 
s nájemcem užívají byt, nemají nárok  na náhradní byt či náhradní ubytování. 

 

Prohlašuji/eme, že mnou/námi uvedené skutečnosti jsou pravdivé, neuvádějí v omyl měst-
skou část Praha 11. 
 
Praha 
 
……………………………………………….. 
vlastnoruční podpis žadatele č.1 
úředně ověřený                                                            
 
……………………………………………….. 
vlastnoruční podpis žadatele č.2 
úředně ověřený                                                            
 

Místo pro ověření podpisů 
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Poznámka:  
 

 Další upřesňující informace Vám podá Oddělení bytové Odboru majetkoprávního Úřadu 
městské části Praha 11,  Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 – přízemí, pavilon „E“, číslo dveří 
56, 57, 72; telefon: 267 902 255, 267 902 256 a 267 902 257.  

 Úřední dny: pondělí a středa od 08:00 do 17:30 hodin, úterý od 08:00 do 11:30 hodin. 

 V textu jsou uvedeny zkratky odborů, oddělení a orgánů městské části Praha 11 a Úřadu 
městské části  Praha 11, které jsou v souladu s organizačním řádem Úřadu městské části 
Praha 11.  

 V textu je zákon č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveden ve zkratce „OZ“. 

 Uchazeč o nájem tohoto bytu:  

 Musí být fyzická osoba, starší 18 let, s trvalým pobytem na území ČR. 

 Musí být občan ČR. 

 Nesmí mít v hl. m. Praze nájemní nebo břemenné nebo vlastnické či spoluvlastnické 
právo k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu k individuální rekreaci s výjim-
kou případů, kdy jde o vlastnictví nemovitého majetku jen nízké hodnoty, který není 
využitelný pro bydlení anebo zajištění bydlení vlastními prostředky uchazeče (vyjma 
bytu v majetku hl. m. Prahy nebo v majetku hl. m. Prahy, svěřeného městské části 
Praha 11, který v případě nájmu bytu hodlá pronajímateli vrátit), nebo nesmí být spo-
lečníkem v obchodní společnosti, kde vlastnictví obchodního podílu je spojeno 
s právem užívat byt. 

 Musí předložit žádost na stanoveném tiskopise, vyplněnou ve všech bodech. OMP 
provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Uchazeč musí mít 
na žádosti ověřený podpis. Uchazeč k žádosti přiloží další doklady, které potvrzují 
údaje, uvedené v žádosti, či ukazují na další důvody předložení žádosti. Dále k žádosti 
musí doložit, že je zaměstnán u dané organizace, ve služebním, v pracovním poměru, 
odkdy, na jaké pozici, zda není ve výpovědi a zda jeho bezprostřední nadřízený s jeho 
žádostí o nájem bytu ve veřejném zájmu souhlasí. 


