Příloha č. 1. - formuláře žádosti o pronájem obecního bytu
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, uděluji tímto Obecnímu úřadu v
Ludvíkovicích na dobu neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování svých
osobních údajů uvedených v žádosti o byt pro účely vedení evidence žadatelů o byt ve Obci
Ludvíkovice. Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, budu z evidence žadatelů o byt
vyřazen.

vlastnoruční podpis

Příloha č. 2.- formuláře žádosti o pronájem obecního bytu Souhlas s
pořízením kopie osobního dokladu dle ust. zák. č. 101/2000 Sb. v
platném znění
Udělují tímto souhlas Obecnímu úřadu v Ludvíkovicích k pořízení kopie mého osobního
dokladu
OP č.

a tím i k použití v něm obsažených osobních dokladů za účelem:
- žádosti o byt
- výměny bytu
na dobu trvání nájmu (evidování žádosti)

Tento souhlas jako vědomý a svobodný projev mé vůle stvrzuji vlastnoručním podpisem

V Ludvíkovicích dne:

Jméno Příjmení

Datum narození

Příloha č. 3 - formuláře žádosti o pronájem obecního bytu
-Pravidlapronájmu bytů v domech v majetku Obce Ludvíkovice a podmínky zajišťování bytové
náhrady.

Hlavní ustanovení:
1) Obecní úřad vede seznam žadatelů o byt. Do seznamu zapíše žadatele, který' splňuje
tyto
předpoklady:
a) je zletilý
b) žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt,
pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou
nájemci bytu na dobu neurčitou, neboje nájemce bytu v majetku Obce
Ludvíkovice, který je vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele, jeho
manžela/manželky nebo jeho nezletilých dětí nevyhovující, a nabídne jeho
uvolnění
c) on ani jeho manžel(ka) nepodal žádost o byt u jiné obce či města
d) pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců
2) Do seznamu žadatelů o byt nebude zapsán žadatel:
a) který protiprávně užívá byt či nebytový prostor k bydlení
b) který v dosud užívaném bytě neplatí nájemné, hrubě porušuje dobré mravy nebo
jinak závažným způsobem porušuje podmínky nájemní smlouvy nebo který se
uvedených skutků dopustil ve dříve obývaném bytě v uplynulých pěti letech
předcházející podání žádosti o byt nebo po dobu evidence této žádosti
c) kterému byl již v průběhu posledních pěti let pronajat obecní byt na dobu
neurčitou s výjimkou nájemce obecního bytu nabízejícího jeho uvolnění dle odst.
(1) písm. b) a odst. (2) písm. B) tohoto článku
Úplné znění pravidel je k nahlédnutí na obecním úřadě a je pro žadatele závazné

