Úřad městské části Praha 16
Odbor místního hospodářství, Správa obecních nemovitostí
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín

Žádost o přechod nájmu obecního bytu
Nájemce
Jméno

Příjmení

Datum úmrtí

Adresa trvalého bydliště

Byt č.

Žadatel
Jméno

Stav

Příjmení

Adresa trvalého bydliště

Datum narození
Telefon

Vztah k nájemci
E-mail

Osoby, které budou s žadatelem byt užívat
Jméno

Příjmení

Vztah k žadateli

Adresa trvalého bydliště

Datum narození

Jméno

Vztah k žadateli

Příjmení

Adresa trvalého bydliště

Datum narození

Jméno

Vztah k žadateli

Příjmení

Adresa trvalého bydliště

Datum narození

Jméno

Vztah k žadateli

Příjmení

Adresa trvalého bydliště

Datum narození
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Čestné prohlášení sousedů, potvrzující žadateli údaj o vedení společné domácnosti
s uživatelem bytu*
Jméno a příjmení

Datum narození

Podpis

* Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 175 Křivá výpověď (výňatek):
Kdo jako svědek uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo takovou
okolnost zamlčí před soudem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo
peněžitým trestem.
Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem značnou škodu nebo
jiný zvlášť závažný následek.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 21 Přestupky proti pořádku ve
státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy:
Odst. 1 písm. g) - Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou
výpověď ve správním řízení anebo uvede nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu.
Odst. 2 – Za přestupek podle odstavce 1 písm. g) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Čestné prohlášení žadatele
Prohlašuji tímto, že:
 nejsem nájemcem žádného bytu,
 nejsem vlastníkem nemovitosti,
 jsem uvedl pravdivé údaje, že jsem členem nájemcovy domácnosti

Dne

Podpis

Přílohy k žádosti
K této žádosti přikládám:
 úmrtní list původního nájemce bytu,
 rodný list k potvrzení příbuzenského vztahu,
 nájemní smlouvu,
 evidenční list.
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Údaje o bytu (vyplňuje pronajímatel)
Adresa

Podlaží

Číslo bytu

Velikost bytu
1. pokoj

m²

kuchyň

m²

2. pokoj

m²

předsíň

m²

3. pokoj

m²

WC

m²

4. pokoj

m²

koupelna

m²

kuchyň

m²

jiné prostory

m²

předsíň

m²

Původní nájemce
Žadatel je zapsán na evidenční listě od
Na evidenčním listě jsou dále hlášeny tyto osoby a vztah k původnímu nájemci

Nájemné hrazeno
ANO

NE

Dne

Podpis, razítko
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Informace o zpracování osobních údajů
Pan/paní:
Datum narození:
Bytem:
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "Nařízení" nebo "GDPR") a zákonem č. 110/2019
Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění, jakož i v souladu s ostatními předpisy týkající se bezpečnosti osobních údajů Vás informujeme o tom, v jakém rozsahu budou Vaše
osobní údaje, které nám sdělíte zpracovávány.
Osobní údaje budou v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
zpracovány za účelem:
- jednání o uzavření nebo změně smlouvy o nájmu bytu v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy,
svěřených do správy MČ Praha 16 podle Statutu hl. m. Prahy dle ust. § 2235 a násl. Zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
- jednání o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu dle ust. § 2279 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění,
- rušení údaje o místu trvalého pobytu.
Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání nájemního vztahu
a po jeho skončení, po dobu než bude předmět nájmu vyklizen a odevzdán, než bude zrušen
údaj o místu trvalého pobytu a než budou vymoženy pohledávky z uzavřené smlouvy.
Pro stanovený účel bude správce pořizovat kopie průkazů a listin obsahujících chráněné a
citlivé údaje, které budou archivovány ve spisu.
Osobní údaje budou zpracovány ÚMČ OMH - Správa obecních nemovitostí, komisemi rady a
Radou MČ Praha 16.

vlastnoruční podpis

datum

Stránka 4 z 4

