S dlo: Nad NÆm st m 84
Praha 5- eporyje, 155 00
i¨ : 00241628

M stskÆčÆst Praha- eporyje
je zapsÆna v Registru ekonomick ch subjektø
¨ sœ od 171974

Tel.: 251 625 794, 251 625 929
eI.podÆn : epodatelna@prahareporyje.cz
e-mail: podatelna@prahareporyje.cz

st Praha- eporyje
M stskÆčÆ
starosta m stskØčÆsti

VYHLASENI VYBEROVEHO RIZENI NA PRIDELENI OBECNIHO BYTU

eporyje vyhla uje v b rovØ ř zen na přid len obecn ho
M stskÆčÆst Praha
bytu č. 15 o velikosti 2+1 (51 m2) ve 2. nadzemn m podla bytovØho domu
eporyje.
na adrese K ZÆv tinÆm č.p. 727, Praha 5
Do v b rovØho ř zen se mø e přihlÆsit zletil občan zpøsobil k prÆvn m œkonøm
eporyj ch, kter společn se Ædost dolo v echny
s trval m pobytem v Praze
Ædosti).
po adovanØ podklady (viz seznam po adovan ch podkladø k
Při nedodr en tØto podm nky bude Ædost vyřazena.
informace bud osobn v œředn ch
Př padn m zÆjemcøm lze poskytnout bli
eporyje (pan Jana TomkovÆ, 1.patro) nebo
dnech na
řadu M¨ Praha
telefonicky na telefonn ch č slech 251 625 794 nebo 725 012 727.
-

Ædost o pronÆjem bytu, vč. Souhlasu se zpracovÆn m osobn ch œdajø a seznam
po adovan ch podkladø je mo nØ si stÆhnout z webov ch strÆnek
Ædost o nÆjem
www.prahareporyje.cz (sekce Potřebuji vyř dit , zÆlo ka
řadu
obecn ho bytu ) nebo vyzvednout osobn v œředn ch dnech v podateln
eporyje (1. patro).
M¨ Praha
Vypln nØa podepsanØformulÆře vč. kompletn sady po adovan ch podkladø je
eporyje, Nad
řadu m stskØ čÆsti Praha
nutnØ doručit do podatelny
eporyje nejpozd ji ve čtvrtek 28.2.2019 do 14:30 hod,
NÆm st m 84, Praha 5
byt č. 15, BD
a to v zalepenØ obÆlce označenØ slovy: V b rovØ ř zen
K ZÆv tinÆm 727 .
-

starosta m stskØčÆsti
M STSKA AST PRAHA- EPORyJE
U AD M STSK ¨ ASTI
Nad NÆm st m 84
155 OO Praha 5- eporyje
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Odøvodn
V odøvodn
zpøsobu u
odøvodn n

n Ædosti o pronÆjem bytu
n uve te zejmØna současnØ bytovØ pom ry a připojte doklad majitele (sprÆvce) domu, kter osv dč uvÆd n skutečnosti, včetn
vÆn bytu (ubytovac jednotky) a platebn morÆlky a aktuÆln evidenčn list pokud VÆm vyhrazenØ m sto nepostačuje, připojte
na zvlÆtn m list

61)

¨ estnØprohlÆen adatele
68) Prohla uji t mto, e

*

jsem nÆjemcem bytu, přiklÆdÆm fotokopii nÆjemn smlouvy,
nejsem nÆjemcem ÆdnØho bytu,
jsem vlastn kem nemovitostilnemovitost a přiklÆdÆm origlnÆlJov řenou kopii v pisu KatastrÆln ho œřadu** a dÆle
přiklÆdÆm originÆb ov řenou kopii v pisulv pisø z listu vlastnictv v počtu
ks,
nejsem vlastn kem nemovitostilnemovitost ,
-

-

69)

ve kerØœdaje uvedenØv tØto Ædosti jsou pravdivØ,
jsem si v dom toho, e uveden nepravdiv ch nebo neœpln ch œdajø mÆza nÆsledek neplatnost prÆvn ho œkonu podle
ust. 39 a 49a Obč. zÆk.

Ov řen podpis:

¨ estnØprohlÆen man ela/man elky adatele
70) Prohla uji t mto, e

*

jsem nÆjemcem bytu, přiklÆdÆm fotokopii nÆjemn smlouvy,
nejsem nÆjemcem ÆdnØho bytu,
jsem vlastn kem nemovitosti/nemovitost a přiklÆdÆm originÆl/ov řenou ko ii
přiklÆdÆm originÆliov řenou kopii v pisuJv pisø z listu vlastnictv v počtu

isu KatastrÆln ho œřadu a dÆle
ks,

nejsem vlastn kem nemovitosti/nemovitost ,
-

-

71)

ve kerØœdaje uvedenØv tØto Ædosti jsou pravdivØ,
jsem si v dom toho, e uveden nepravdiv ch nebo neœpln ch œdajø mÆza nÆsledek neplatnost prÆvn ho œkonu podle
ust. 39 a 49a Obč. zÆk.

Ov řen DodDis:

¨ estnØprohlÆeni osoby, kterØvznikne společn nÆjem bytu
72) Prohla uji t mto, e

*

jsem nÆjemcem bytu, přiklÆdÆm fotokopii nÆjemn smlouvy,
nejsem nÆjemcem ÆdnØho bytu,
jsem vlastn kem nemovitosti/nemovitost a přiklÆdÆm originÆl/ov řenou ko ii
přiklÆdÆm originÆl/ov řenou kopii v pisu/v pisø z listu vlastnictv v počtu

isu KatastrÆln ho œřadu** a dÆle
ks,

nejsem vlastn kem nemovitosti/nemovitost ,
-

-

73)

ve kerØœdaje uvedenØv tØto Ædosti jsou pravdivØ,
jsem si v dom toho, e uveden nepravdiv ch nebo neœpln ch œdajø mÆza nÆsledek neplatnost prÆvn ho œkonu podle
ust. 39 a 49a Obč. zÆk.

Ov řen podpis:

¨ estnØprohlÆen dal
74) Prohla Uji t mto, e

osoby, kterØvznikne společn nÆjem bytu

*

jsem nÆjemcem bytu, přiklÆdÆm fotokopii nÆjemn smlouvy,
nejsem nÆjemcem ÆdnØho bytu,
jsem vlastn kem nemovitosti/nemovitost a přiklÆdÆm originÆliov řenou ko ii
přiklÆdÆm originÆllov řenou kopii v pisu/v pisø z listu vlastnictv v počtu

isu KatastrÆlnfho œřadu** a dÆle
ks,

nejsem vlastn kem nemovitosti/nemovitost ,
-

-

75)

ve kerØœdaje uvedenØv tØto Ædosti jsou pravdivØ,
jsem si v dom toho, e uveden nepravdiv ch nebo neœpln ch œdajø mÆza nÆsledek neplatnost prÆvn ho œkonu podle
ust. 39 a49a Obč. zÆk.

Ov řen podpis:

Dal př lohy k Ædosti o pronÆjem bytu
dosti přiklÆdÆm:
76) K tØto Æ
-

-

*
**

aktuÆln doklad osv dčuj c œhrn čist ch př jmø adatele, jeho man elaiman elky a př p. dal ch osob, kter m vznikne
společn nÆjem bytu a v ech př slu n kø domÆcnosti adatele za posledn ch 12 kalendÆřn ch m s cø (u podnikatelø za
posledn uzavřen kalendÆřn rok) v počtu
stran,
dal doklady v počtu
stran,

…]

…]

vypl te y skutečnosti, kterØse VÆs t kaj a krtn te to, co se VÆs net kÆ
ktprilrnliv KatnvtrÆtn zřid vydÆvi5niv vla nkiv nmsivitÆhn maitkz, v ¨ R

Souhlas se zpracovÆn m osobn ch œdajø

JÆ,
narozen/a________
bytem
t mto dÆvÆm v slovn souhlas M¨ Praha
eporyje se zpracovÆn m m ch osobn ch œdajø
v rozsahu identifikačn ch a kontaktn ch œdajø za œčelem vyř zen mØ Ædosti o pronÆjem
obecn ho bytu.
Souhlas lze vz t kdykoliv zp t a to např klad zaslÆii m e-mailu nebo dopisu na kontaktn œdaje
MC Praha Reporyje.

V Praze, dne

Podpis adatele

SEZNAM PO ADOVAN CH PODKLAD

-

-

-

-

-

-

-

K ` DOSTI

kopie OP
rozveden adatelØdoklÆdaj pravomocn rozsudek soudu
cizinci doklÆdaj povolen k pobytu
v pis z rejstř ku trestø (ne star ne 3 m s ce)
potvrzen o v i prøm rnØho čistØho m s čn ho př jmu, přiznan ch sociÆln ch dÆvek,
v ivnØho, př davkø na d ti, apod.
podnikatelØ doklÆdaj da ovØ přiznÆn k dani z př jmø za posledn zda ovac obdob
a potvrzen finančn ho œřadu o v i dan z př jmø a jej m zaplacen a dÆle potvrzen
na zdravotn m
zdravotn poji ovny a sprÆvy sociÆln ho zabezpečen , e nedlu
ani sociÆln m poji t n
originÆl nebo œředn ov řenÆkopie v pisu z katastru nemovitost , e adatelØ nejsou
majitelØani spolumajitelØ ÆdnØnemovitosti na œzem ¨ R určenØk bydlen

