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Fax : 

702 207 313 
519 413 184 

IČ:         00283193 
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E-mail : penzion@hustopece.cz podatelna@hustopece.cz Internet : www.hustopece.cz 

 

 

Žádost o nájem bytu v Domě – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1 

BYT o velikosti:  □ 1+kk  □ 2+kk 

Údaje o žadateli: 

Příjmení: ……………………………………… Rodné příjmení: ……………………………… 

Jméno:  …………………………………………………………………………………………... 

Datum a místo narození: ………………………………………………………………………… 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………..…………… 

Skutečné bydliště: ………………………………………………………………….……………. 

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

E-mail: …………………………………………………………………………………………… 

Rodinný stav: ……………………………………………………………………………………. 

Státní občanství: ………………………………………………………………………………….. 

 

Údaje o dosavadních životních podmínkách žadatele: 

Druh důchodu:  □ starobní □ invalidní □ jiný, uveďte: ………………………….…. 

Měsíční výše důchodu: ………………………..  jiný příjem, uveďte: …………………….…….. 

Příspěvek na péči:   □ přiznán I., II., III., IV.    □ nepřiznán   □ žádost se vyřizuje    □ nepožádáno 

Bydlím:  

a) ve vlastním domě 

b) ve vlastním bytě 

c) v obecním bytě 

d) v podnájmu 

e) u příbuzných 

f) jiný druh bydlení: 

……………… 

Velikost současné bytové jednotky: ……………………   poschodí: …………   výtah: ano – ne      

a) žiji ve společné domácnosti s dalšími osobami, počet: ………… 

b) žiji sám v domácnosti, příbuzní bydlí jinde 

c) žiji osaměle, příbuzné nemám 

d) jiné: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Vhodnost současného ubytování: 

vhodné, přiměřené ubytování  ano – ne 

výtah v domě    ano – ne 

tmavé, studené, vlhké ubytování ano – ne 

fyzická náročnost vytápění bytu  ano – ne 

byt je bez teplé vody   ano – ne 

byt je bez sociálního zařízení  ano – ne 

2 a více osob na jednu místnost  ano – ne 
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Nehodící se škrtněte: 

Žadatel má trvalý pobyt v Hustopečích: ano – ne 

Žadatel je rodák z Hustopečí bydlící jinde: ano – ne 

Žadatel má vazby na Hustopeče: ano – ne 

 

Žadatel se do bytu v Domě – Penzionu pro důchodce chce stěhovat: 

a) sám 

b) s manželem/manželkou 

c) s druhem/družkou 

d) jiné: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Naléhavost žádosti: 

- v případě, že mi bude nabídnut byt, nastěhuji se okamžitě  ano – ne 

- žádost podávám s předstihem, pro zajištění budoucnosti ano – ne 

- předpokládám přijetí do penzionu v roce ……………… 

 

Kontakty na příbuzné či blízké osoby: 

Jméno a příjmení  vztah k žadateli   bydliště        telefon 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

 

DŮVODY ŽADATELE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 

Proč chci pronájem v Domě-Penzionu pro důchodce? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Proč by měl být žadateli požadovaný byt pronajatý? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

Co si od přijetí slibuji? 

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

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Jiná sdělení, která považujete za důležité: 

 

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

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

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

 

Čestné prohlášení žadatele 

 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. Žádost jsem vyplnil/a pro řádném zvážení a 

dobrovolně. Jsem si vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné další 

odpovědnosti. Beru na vědomí, že zkreslování údajů v této žádosti může mít za následek vyřazení 

žádosti z evidence žadatelů.  

 

Pokud dojde k jakékoliv změně výše uvedených údajů (zejména změna bydliště, telefonu, ztráta 

zájmu o ubytování), sdělte nám toto prosím neprodleně. 

 

Před nástupem se zavazuji uhradit sponzorský příspěvek ve výši 25.000,- Kč pro osoby s trvalým 

bydlištěm v Hustopečích, ve výši 50.000,- Kč pro mimohustopečské.  

 

 

V ………………………………. dne ……………………… 

 

………………………………………….. 

vlastnoruční podpis žadatele 


