
OBEC SLEZSKÉ PAVLOVICE
Slezské Pavlovice 16, 793 99 Osoblaha, IČ: 00576093

www.slezskepavlovice.cz, email: obec@slezskepavlovice.cz, tel. 554625670

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU

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

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

Kontakt(telefon+email): …....................…..........................................................................................

Současné bydliště....................................................................................PSČ:....................................

Zaměstnání (hodící zakroužkujte):   

ano – ne   ….........................................................................................................................................

(pokud ne, uveďte současný stav, např. pobírám sociální dávky/podporu, důchodce, atd.)

zaměstnán od – do: 

pracovní pozice: …................................................................................................................................

Adresa zaměstnavatele: …..................................................................................................................

Již nepracuji, jsem v důchodě: ano - ne

Zdravotní stav žadatele: 

plný invalidní důchod ano – ne

částečný invalidní důchod ano - ne

nemobilní (na invali. Vozíku) ano – ne

Dosavadní bytové poměry:

a) vlastní byt                                        ano-ne

b) u rodičů                                            ano-ne 

c) u jiných příbuzných                          ano-ne

d) podnájem                                          ano-ne

e) na ubytovně                                  ano-ne

f) v domově pro seniory ano - ne

Požadovaná kategorie bytu: 

Mám zájem o sociální byt (byt je určený pro osoby se ZP a seniory) : ano – ne



Potřebuji pečovatelskou službu: ano – ne

Pokud ano, v jakém rozsahu: 

a) donáška obědů ano - ne

b) zajištění nákupů ano – ne

c) praní ano - ne

d) úklid ano – ne

e) jiné ….....................................................................................................................................

Počet pokojů (garsonka, 1+kk, 2+kk, atd.): …........................................................................................

Velikost celkové plochy (m2): ….............................................................................................................

Počet osob, kteří se stěhují do společné domácnosti (1,2,3): ..............................................................

Osoby, které se do přiděleného bytu s žadatelem nastěhují:

Příjmení a jméno datum narození               vztah k žadateli (manželka, dítě, atd.)

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

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

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

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

Prohlašuji, že nemám dluhy vůči jiné obci  (na nájemném, na službách spojených s nájmem bytu, 
na místních poplatcích – odvoz odpadu, vodné, poplatky ze psů, atd.). 

          ------------------------------------------

podpis žadatele

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a změny neprodleně ohlásím. (adresu, počet členů v 
domácnosti, apod.). V případě uvedení nepravdivých údajů jsem si vědom, že budu vyřazen(a) z 
evidence žadatelů o přidělení bytu. 
Žadatel je povinnen do 31. ledna následujícího roku bez vyzvání písemně potvrdit, že na žádosti 
trvá. Jinak bude žádost z evidence žadatelů o byt vyřazena. 

Ve Slezských Pavlovicích dne: _____________________________

           __________________________

                            podpis žadatele


