
                                                                                                                Město Trutnov 
                                                                                                                                      Slovanské nám. 165, 541 16  Trutnov 
 

Žádost o nájem bytu 
(ve smyslu Zásad pro postup při pronájmu obecních bytů článek VI.) 

 
Žádám o přidělení bytu v ulici …………………………………………………   velikost bytu: ……………………  
Za užívání bytu nabízím měsíční nájemné …………………………………………………………………………… 
Měsíční nájemné slovy: ………………………………………………………………………………………. 
Délka nabízeného 1. platebního období nájemného ………………………………………………………… 
Délka nabízeného 1. platebního období nájemného slovy: ………………………………………………… 
 
Žadatel: 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………. datum narození: ………….. 
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………    
Manžel(ka): Jméno a příjmení ………………………………………………datum narození: ……………   
Trvalé bydliště manžela (manželky): ……………………………………………………………….............   
Kdo má nájemní smlouvu na byt v trvalém bydlišti žadatele: ………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Údaj o bytových poměrech žadatele za období předchozích dvou let nezdržuje-li se v místě trvalého 
bydliště (podnájem, ubytovna, apod.) uvést adresu ………………………………………………………….    
………………………………………………………………………  ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..  
Počet osob ve společné domácnosti včetně nezletilých dětí …………………………………………………   
  
 
Uvolním – neuvolním jiný byt ve vlastnictví města Trutnov, ulice: ………………………………………………………………. 
čp.: ………………. velikost bytu: ……………………………………… kategorie bytu: ………………………………………... 
 
Čestně prohlašuji, že nejsem a v posledních dvou letech jsem nebyl(a) dlužníkem města Trutnova 
ani jeho Správy bytového fondu. Nejsem a ani osoby žijící se mnou ve společné domácnosti, 
vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl 
zabezpečuje bydlení v samostatném bytě.   
 
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o 
ochraně osobních údajů. Budou zároveň poskytnuty našemu správci MEBYS Trutnov s.r.o., Horská 
5, Trutnov a Odboru finančnímu, Městský úřad, Slovanské náměstí 165, Trutnov. Kategorie, účel 
zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
našich webových stránkách (htpp://www.trutnov.cz/mestsky-urad/gdpr). Svým podpisem stvrzuji, 
že jsem byl seznámen s tím, že informaci o způsobu zpracování osobních údajů lze získat způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
V ……………………………dne…………………………podpis žadatele: ……………………….……… 
⌂NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE !!! 
 
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost dávat písemné připomínky a námitky, nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak na ně nemusí být brán zřetel. Žadatel, který včas podá svoji nabídku, má možnost zúčastnit se komisionálního 
otvírání obálek v termínu uvedeném na úřední desce MěÚ Trutnov. 

 
Vyplněnou nabídku zašlete do doby možnosti podání žádosti na MěÚ v Trutnově v zalepené obálce s adresou a heslem: 

      
 
             HESLO:       Nájem bytu                                                           ADRESA: 
                                                                                                                   INFORECEPCE 
             …………………………..                                                            Pan Vladislav Šmída 
                                                                                                                   Slovanské nám. 165 
                „NEOTVÍRAT“                                                                       541 16 Trutnov  
 


