
Majetková správa obce Proboštov

Nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov

ČÍSLO ŘÍZENÍ: …………………………………

ŽADATEL:

Jméno a příjmení

Datum narození

Rodinný stav

Adresa trvalého bydliště

Jméno a příjmení Datum narození

Počet dětí

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI:

ZDROJ PŘÍJMŮ:

VÝŠE PŘÍJMŮ:

a) do 10 000,- Kč/měsíc

b) od 10 000,- do 15 000,- Kč/měsíc

c) od 15 000,- do 20 000,- Kč/měsíc

d) nad 20 000,- Kč/měsíc

Žádost o obecní byt k pronájmu

Jména, příjmení a data narození všech předpokládaných členů domácnosti (kromě žadatele)

Uveďte číslo bytu, název ulice a číslo orientační 

domu, v němž se byt, o který žádáte, nachází.

Uveďte a doložte doklady (kopiemi) prokazující 

zdroj příjmů, např. prohlášení o zaměstnání a době, 

na kterou je dohodnutý pracovní výkon s uvedením 

místa výkonu práce (prac. smlouva, DPP), popř. 

doklad o podnikatelské činnosti též s uvedením místa 

výkonu práce, popř. doklad o vedení v evidenci 

uchazečů o zaměstnání úřadem práce s uvedením 

období poskytování podpory v nezaměstnanosti, popř. 

doklad o poskytování dávek státní sociální podpory, 

popř. potvrzení o studiu.

Zakroužkujte Váš čistý měsíční příjem 

S ohledem na osobní ochranu údajů dětí (nařízení Evropského parlamentu GDPR – General Data Protektion 

Regulation ze dne 27.dubna 2016 (účinnost 25.5. 2018)) vyplňte prosím pouze počet dětí. 

Čestně prohlašuji, že jsem předmětný byt osobně viděl/a. Beru na vědomí podmínky pronájmu předmětného 

bytu a jeho technický stav.



SOUČASNÝ ZPŮSOB BYDLENÍ:

ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:

KONTAKT na žadatele - telefonní číslo:

Datum a místo podpisu Podpis žadatele

K žádosti dále žadatel doloží mimo uvedené následující přílohy:

Datum a místo podpisu Podpis žadatele

Tímto také beru na vědomí, že obec Proboštov přijala Zásady ochrany osobních údajů , které naleznu 

internetových stránkách obce, kde se dočtu více o zpracování osobních údajů a mých právech. Kdykoli se 

také můžu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým byl jmenován Mgr. Ing. Miroslav 

Pleva, advokát se sídlem Krupská 264/12, 415 01 Teplice, tel. 776 49 85 05.

Já ……………………………………………………………. , narozen/a dne ……………………. , bytem 

……………………………………………………..…………………. tímto dávám/e za sebe, popř. jako 

zástupce za další osoby a jako zákonný zástupce rovněž za nezletilé děti, obci Proboštov v souladu čl. 6 odst. 

1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů výslovný souhlas ke 

zpracování osobních údajů. 

Čestně prohlašuji, že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Tento souhlas je 

udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání vymezeného účelu. Po uplynutí účelu budou shromážděné a 

zpracované osobní údaje skartovány v souladu s archivačním a spisovým řádem obce Proboštov. Tento 

souhlas je dobrovolný.

Čestné prohlášení žadatele o přihlášení k trvalému pobytu, Přehled vlastnictví, Čestné prohlášení o 
bezdlužnosti. 

Uveďte a doložte doklady (kopiemi) případně 

formou čestného prohlášení způsob současného 

bydlení, tj. nájemní, podnájemní apod. včetně uvedení 

doby určité či neurčité; bydlení u rodičů či v jiné 

společné domácnosti aj.

Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů




