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ŽÁDOST O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 
 
ŽADATEL/KA č. 1 

Údaje o žadateli :  

Příjmení:  Jméno:  Titul:  

Datum narození:  

Trvalý pobyt:      Obec: ……………….……….………………………….……….……..   PSČ: ……………….. 
Ulice: ………………………………………………………………….………....   Č.p.: …………………………... 

Bydlišt ě, je-li odlišné od trvalého:      Obec: ……………………………..….………..  PSČ: ……………….. 
Ulice: ……………………………………..……….……………………………..   Č.p.: …………………………... 

Telefon:  E-mail:  

Zaměstnavatel:  Pracovišt ě: 

 
ŽADATEL/KA č. 2 – uveďte v p řípadě spole čného nájmu bytu  
Údaje o žadateli :  

Příjmení:  Jméno:  Titul:  

Datum narození:  

Trvalý pobyt:      Obec: ………………………….…………………..………….………..   PSČ: ……………….. 
Ulice: …………………………………………………………………………….   Č.p.: …………………………... 

Bydlišt ě, je-li odlišné od trvalého:      Obec: …………………….…………………...   PSČ: ……………….. 
Ulice: ……………………………………………………………………………..   Č.p.: …………………………... 

Telefon: E-mail: 

Vztah k žadateli č. 1:                      manžel – manželka / druh – družka / jiná osoba blízká * 

Zaměstnavatel:  Pracovišt ě: 

*) nehodící se škrkněte 
 

Údaje o stávající bytové situaci žadatele:  

1) Bydlím v byt ě:     vlastním / družstevním /v nájemním / v podnájmu            velikost bytu: ………… 

    jiné bydlení – uveďte: ……………………………. 

2) Počet osob žijících se mnou nyní v domácnosti:  …………………. 

3) Vlastním nemovitost ur čenou k bydlení:    ano/ne                                typ nemovitosti : byt /dům /jiné 

4) Vlastní členové domácnosti nemovitost ur čenou k bydlení:  ano/ne  typ nemovitosti : byt /dům/jiné 
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Zdůvodn ění žádosti :  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Požadavky na obecní byt:  

5) Požadovaná velikost bytu :  …………..………………………………………………………… 
6) Upřesnění požadavku : …………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Beru na v ědomí, že p ři vým ěně bytu budu povinen doplatit pen ěžní jistotu na p říslušnou výši, 
případně mi bude rozdíl vrácen.  

 

Do bytu se žadatel/ka/žadatelé nast ěhuje/jí sám/a/i  ( nebo vyberte) : 

□ ano □ ne 

□ s druhem (družkou)  
□ s jinou osobou (dcera/syn/……………………………….) 

 

Ostatní osoby, které budou žít se žadatelem v obecn ím byt ě : 

1 ) Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  

Trvalý pobyt:      Obec: ……………….…………………………………………..………..   PSČ: ……………….. 
Ulice: …………………………………………………………..…………………..   Č.p.: …………………………... 

Bydlišt ě, je-li odlišné od trvalého:      Obec: ………………………………….………..   PSČ: ……………….. 
Ulice: …………………………………………………………….………………..   Č.p.: …………………………... 

Vztah k žadateli:       manžel – manželka / druh – družka / dcera – syn / jiný ……….. 

2 ) Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  

Trvalý pobyt:      Obec: …………………………………………….….………….………..   PSČ: ……………….. 
Ulice: …………………………………………………..…………………………..   Č.p.: …………………………... 

Bydlišt ě, je-li odlišné od trvalého:      Obec: ……………………..………….………..   PSČ: ………………… 
Ulice: …………………………………………………………………..…………..   Č.p.: …………………………... 

Vztah k žadateli:       manžel – manželka / druh – družka / dcera – syn / jiný ……….. 

3 ) Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  

Trvalý pobyt:      Obec: ……………………………………………….………….………..   PSČ: ……………….. 
Ulice: ………………………………………………………..……………………..   Č.p.: …………………………... 

Bydlišt ě, je-li odlišné od trvalého:      Obec: …………………….………….………..   PSČ: ……………….. 
Ulice: …………………………………………………………………..…………..   Č.p.: …………………………... 

Vztah k žadateli:      manžel – manželka / druh – družka / dcera – syn / jiný ……….. 

4 ) Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  

Trvalý pobyt:      Obec: ……………….………….………………………………..……..   PSČ: ……………….. 
Ulice: …………………………………………………………..…………………..   Č.p.: …………………………... 
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Bydlišt ě, je-li odlišné od trvalého:      Obec: ……………………………….………..   PSČ: ……………….. 
Ulice: …………………………………..   Č.p.: …………………………... 

Vztah k žadateli:       manžel – manželka / druh – družka / dcera – syn / jiný …………………..…….. 
 

5 ) Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  

Trvalý pobyt:      Obec: ……………….………….………………………………..……..   PSČ: ……………….. 
Ulice: …………………………………………………………..…………………..   Č.p.: …………………………... 

Bydlišt ě, je-li odlišné od trvalého:      Obec: ……………………………….………..   PSČ: ……………….. 
Ulice: …………………………………..   Č.p.: …………………………... 

Vztah k žadateli:       manžel – manželka / druh – družka / dcera – syn / jiný …………………..…….. 
 

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě. Zároveň se zavazuji nejpozději do 30 
dnů informovat Městský úřad Kojetín, finanční odbor, o změnách v údajích uvedených v mé žádosti. 

 

Prohlašuji, že v souladu s platnými Zásadami pro poskytování nájmu obecních bytů nemám já ani osoby 
žijící se mnou ve společné domácnosti  žádné  nedoplatky či jiné neuhrazené závazky vůči Městu Kojetín, 

ani vůči organizacím jím založeným nebo zřízeným. 

 

Údaje jsou vedeny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen ,,Nařízení“).  
Správcem mnou uvedených osobních údajů je Město Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-
Město, 752 01 Kojetín, IČO: 00301370, e-mailový kontakt: radnice@radnice.kojetin.cz (dále jen 
,,Správce“).  Tyto osobní údaje jsou zpracovány Správcem pro účely posouzení mé žádosti o výměnu 
obecního bytu a řízení v této věci, v rozsahu: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, 
adresa skutečného pobytu, telefon, e-mail, zaměstnavatel, pracoviště, vztah mezi žadateli v případě 
společného nájmu bytu, informace o stávající bytové situaci, zdůvodnění žádosti, a dále jméno, příjmení, 
datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa skutečného pobytu, vztahu k žadateli, osoby, která bude 
žít se žadatelem. 

 
 
 
 
 

 
V Kojetíně   dne ……………………... 

Podpis žadatele č. 1: 
 

Podpis: žadatele č. 2: 
 

Podpis ostatních osob (příp. zákonného zástupce): 
 
 
 
 
 
 

 


