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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO 

MAJETKU 

 

 

 

1.Žadatel 

 Jméno  Příjmení Stav  
datum 

narození  
   

Trvalé bydliště dle OP: ulice, číslo popisné: 

Obec:, m.č.: 

 

Kontaktní adresa, pokud je jiná než trvalé bydliště: 

 

Telefon           

 Mobil           

 hlášen k trvalému pobytu v Praze - Řepích od data:  E-mail  
Délku trvalého bydliště (min. v délce 3 let) na MČ Praha 17, k.ú. Řepy  doložit úředním výpisem z informačního systému 

(vydá evidence obyvatel ÚMČ P-17) 

 

2.Manžel/manželka, druh/družka/   žadatele 

 Jméno Příjmení Stav  
datum 

narození 
   

 

Trvalé bydliště dle OP: ulice, číslo popisné 

 

Kontaktní adresa pokud je jiná než trvalé bydliště: 

 

Telefon           

Mobil           

 Obec, m.č.  PSČ      E-mail  
 

3.Příslušníci domácnosti žadatele, kteří se spolu s ním nastěhují do pronajatého bytu 

 Jméno Příjmení Stav 

 Bydliště: ulice, číslo datum 

narození 
   

 Obec, m.č.  PSČ      Vztah k žadateli 

 
 Jméno  Příjmení Stav 

 Bydliště: ulice, číslo datum 

narození 
   

 Obec, m.č.  PSČ      Vztah k žadateli 

 
 Jméno Příjmení Stav 

Bydliště: ulice, číslo datum 

narození 
   

Obec, m.č.  PSČ      Vztah k žadateli 

 

Žádost o pronájem bytu v MČ Praha 17 
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4.Odůvodnění žádosti o pronájem bytu 

Odůvodnění většího rozsahu a případné doklady uveďte v příloze žádosti 
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5. Potvrzení současných bytových poměrů žadatele o byt 

Adresa trvalého pobytu dle OP: 

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

Velikost bytu:                                                                                           Celková plocha bytu v m2 

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

Všechny osoby včetně žadatele trvale bydlící v bytě: 

(nájemce bytu dle nájemní smlouvy nebo rozhodnutí označte podtržením) 

Jméno a příjmení                                                   datum narození                                 Datum přihlášení k trvalému pobytu 

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

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

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

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

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

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

 

Potvrzení vlastníka (správce) domu o pravdivosti údajů, týkajících se bytu a o řádném placení nájemného nebo poplatků  

za tento byt: 

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

čitelné jméno a příjmení a adresa vlastníka (správce) domu 

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

datum       podpis      razítko 

 

 

Upozornění pro žadatele: na vyzvání posuzovatele žádosti nebo budoucího pronajímatele doplní žadatel v požadovaném rozsahu a 

formě žádost rovněž údaji o předchozích bytových poměrech. Nedoplnění těchto údajů ve stanoveném termínu může mít za následek 

zastavení vyřizování žádosti. 

 

Kontaktní adresa pobytu, pokud je jiná než trvalé bydliště: 

V případě pobytu v ubytovacím zařízení doložte potvrzení vlastníka o řádném hrazení nájmu.  
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6. Současné bytové poměry osob, které budou spolu s žadatelem tvořit novou domácnost a bydlí v jiném bytě než žadatel 

Současná adresa trvalého pobytu dle OP: 

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

Velikost bytu:                                                                                           Celková plocha bytu v m2 

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

Všechny osoby včetně žadatele trvale bydlící v bytě, vč. těch, které budou spolu s žadatelem tvořit novou domácnost: 

(nájemce bytu dle nájemní smlouvy nebo rozhodnutí označte podtržením) 

 

Jméno a příjmení                                                   datum narození                                  Datum přihlášení k trvalému pobytu 

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

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

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

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

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

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

 

Potvrzení vlastníka (správce) domu o pravdivosti údajů, týkajících se bytu a o řádném placení nájemného za tento byt: 

 

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

čitelné jméno a příjmení a adresa vlastníka (správce) domu 

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

datum       podpis      razítko 

 

 

 

 

Kontaktní adresa pobytu, pokud je jiná než trvalé bydliště: 

V případě pobytu v ubytovacím zařízení doložte potvrzení vlastníka o řádném hrazení nájmu.  
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7.Čestné prohlášení žadatele * 

                -      Prohlašuji tímto, že nejsem nájemcem jiného bytu, nejsem uživatelem družstevního bytu ani vlastníkem 

jiného bytu nebo objektu bydlení, kolaudované nebo rozestavěné stavby pro bydlení 

- veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, 

- jsem si vědom toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů má za následek neplatnost právního 

úkonu podle občanského zákoníku, 

- je mou povinností sdělit úřadu městské části Praha 17 změny, týkající se žádosti o byt písemnou formou 

ihned, 

- pokud v průběhu roku k žádné změně nedojde, písemně oznámím tuto skutečnost a požádám o obnovení 

žádosti nejpozději do 31.12. každého roku. Beru na vědomí, že pokud žádost písemně neobnovím do 

stanoveného data, bude vyřazena z evidence. 

 

 

V Praze dne: ……………………………….…                    podpis žadatele: …………….…………….…………… 

  

 

8. Čestné prohlášení manžela/manželky nebo druha/družky žadatele * 

                -      Prohlašuji tímto, že nejsem nájemcem jiného bytu, nejsem uživatelem družstevního bytu ani vlastníkem 

jiného bytu nebo objektu bydlení, kolaudované nebo rozestavěné stavby pro bydlení 

- veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, 

- jsem si vědom toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů má za následek neplatnost právního 

úkonu  podle občanského zákoníku 

 

 

 

               V Praze dne: ……………………………………                       podpis: ……………………………………………… 

 

 9. Potvrzení o příjmu žadatele a manžela, manželky nebo druha, družky (doložte v příloze k žádosti) 

 

a) výše čistého průměrného měsíčního příjmu za uplynulý rok potvrzený zaměstnavatelem 

b) daňové přiznání jak u OSVČ, tak u osob ze závislé činnosti (výši čistého příjmu za rok potvrdí FÚ) 

c) při souběhu závislé činnosti (nebo příjmu z pronájmu) a činnosti OSVČ( potvrdí výši příjmu FÚ) 

d) rozhodnutí o pobírání dávek (potvrdí Úřad práce) 

e) rozhodnutí o pobírání důchodu starobního nebo invalidního (doložte kopii rozhodnutí z ČSSZ) 
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10. Další přílohy k žádosti o pronájem bytu 

K této žádosti přikládám: 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

* vyplňte ty skutečnosti, které se Vás týkají, a škrtněte to, co se Vás netýká 

 

 

Přílohy: doklady o dosavadním bydlení – např. nájemní smlouvy nebo rozhodnutí o výměně bytu, rozsudky soudu, lékařská 

doporučení, doklady o invaliditě, doporučení zaměstnavatele, doklady o výši příjmu. 

 

Nedílnou součástí žádosti o nájem obecního bytu je: 

- potvrzení o trvalém bydlišti z evidence obyvatel Úřadu m.č. Praha 17 

- potvrzení o příjmech žadatele a jeho manžela/manželky nebo druha/družky 
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