Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Odbor realizace investic a správy majetku
Palackého náměstí čp.1
278 01 Kralupy nad Vltavou
Místo pro razítko podatelny – nevyplňovat

Žádost o přechod užívacího práva k bytu

Žadatel
Jméno

Příjmení

Dat. narození
Stav

Adresa trvalého bydliště:
ulice, číslo pop./orient.
Obec
PSČ

Tel/mobil
E-mail

Informace o bytě a nájemci po kterém žadatel žádá o přechod nájmu:
Č.bytu:
Velikost
bytu (1+1…)

Adresa bytu
(ulice, čp.)
Plocha bytu

Jméno a příjmení nájemce

Vztah k žadateli

Nájemní smlouva byla uzavřena dne:

Platnost nájemní smlouvy do

Od kdy žil žadatel s dosavadním nájemcem ve společné domácnosti
Důvod, proč dosavadní nájemce opustil společnou domácnost:

Další osoby, které budou byt se žadatelem užívat:
Jméno
Příjmení

Datum narození

Vztah k žadateli

Prohlášení nájemců sousedních bytů potvrzující užívání společné domácnosti nájemce se žadatelem
(prohlášení, jméno a příjmení, podpis)
1.
2.
3.

Vyjádření Městského bytového podniku:
nájemné hrazeno:
Datum, razítko, podpis:
 řádně, pravidelně, bez dluhu
 nepravidelně, nyní bez dluhu
 momentálně dluh ve výši……………….……………Kč
 jiné ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
užívání bytu:
 bez problémů
 porušování nájemní smlouvy
 jiné ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Čestné prohlášení žadatele

 Prohlašuji, že všechny údaje týkající se mé osoby a ostatních příslušníků domácnosti uváděné v žádosti o
prodloužení nájemní smlouvy jsou pravdivé a úplné.

 Prohlašuji, že jsem byl upozorněn na skutečnost, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení je
přestupkem proti pořádku ve státní správě podle § 21 odst.1, písm. c), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů, za který mi může být uložena pokuta až do zákonem stanovené výše, pokud by se
nejednalo, vzhledem k okolnostem, přímo o trestný čin podle § 209 trestního zákona.

 Prohlašuji, že já, ani moje/můj manželka/manžel nebo nezletilé děti, nejsme nájemci ani vlastníky jiného bytu nebo
bytového či rodinného domu.

Dávám souhlas s uvedením osobních údajů pro potřebu rozhodnutí o přechodu nájmu k bytu. Uvedené údaje o zdravotním
stavu a mých sociálních poměrech budou využity pouze k rozhodnutí o přechodu nájmu bytu na byt.

V Kralupech nad Vltavou dne:

Podpis žadatele:

