
Úřad městyse Bobrová,Bobrová 138, 592 55 Bobrová 
 tel.:775 900 883, email: podatelna@mestysbobrova.cz 

 

Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu 

Osobní údaje žadatele: 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………………….................................................... 

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

Tel.: ……………………………………..   E-mail: ………………………………………………………………………………….. 

 

Osobní údaje manžela/ky: 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………………….................................................... 

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

 

Údaje o jiných osobách: 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Žádost: 
U žádosti uveďte zejména současné bytové poměry a připojte doklad majitele (správce) domu, který osvědčí uváděné skutečnosti, včetně způsobu užívání bytu a 

platební morálky. Důvodem může být, že dosud nemáte vlastní bydlení, chcete snížit náklady na bydlení nebo změnit velikost bytu. 

 

U žádosti se uvádí také požadovaná velikost bytu (např. 1+1 či 2+1…). 

 

 

 

 

Čestné prohlášení:  
Tímto čestně prohlašuji, že veškeré uvedené údaje v žádosti jsou správné a zakládají se na pravdě. Dále jsem si 

vědom/a, že musím okamžitě ohlásit každou změnu ve výše uvedených údajích. Své prohlášení stvrzuji podpisem. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Tímto dávám/e za seve, popř. jako zástupce za další osoby a jako zákonný zástupce rovněž za nezletilé děti, Úřadu městyse Bobrová 

v souladu s 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR“) 

výslovný souhlas ke zpracování následujících osobních údajů: 

• základní identifikační údaje – zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo 

• kontaktní údaje – zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, korespondenční adresa a osobní údaje, které poskytnu 

v průběhu osobní, telefonické nebo elektronické komunikace. 

• Další osobní údaje, které sám ve vlastní žádosti nebo na formuláři v souvislosti se žádostí, kterou vyřizuje správce a 

rovněž osobní údaje, které jsou obsaženy v přílohách, které jsem povinen k žádosti přiložit, popř. osobní údaje 

v listinách, které jsme sám předložil. 

 

 
 

Datum a místo: ………………………………………………………. 
               
Podpis žadatele: ……………………………………………………. 


