Obec Horní Suchá, Sportovní 3/2 ,Horní Suchá

Žádost o obecní byt.
Jméno a příjmení žadatele:………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………osobní stav…………………………..
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………
Adresa k odesílání pošty: ………………………………………………………………………
/v případě, že je totožná s trvalým bydlištěm nevypisovat/
Zaměstnavatel žadatele: ……………………………………………………………………
Zaměstnání: …………………………………………………………………………………
Telefonní kontakt: ……………………………………e-mail:……………………………….
Požadovaná velikost: ……………………………………………………………………………
Požadovaná lokalita: …………………………………………………………………………..
Odůvodnění žádosti o byt:

Současný stav bydlení žadatele:
Vlastník bytu : …………………………………………………………………………
Velikost bytu …….…………..m2

počet místností: ……… kategorie…………….

Adresa bytu ……………………………………………………………………………
Jméno
příjmení
datum narození
rodinní příslušníci …………………………………………………………………………
žadatele/manželka
děti/ : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

žádost o obecní byt – str. 2

Prohlášení k žádosti o obecní byt:
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé.
V případě, že dojde ke změně uvedených skutečností, tyto do 30-ti dnů od jejich vzniku
nahlásím na Obec Horní Suchá. Pokud tak neučiním, bude žádost vyřazena z evidence.
Zbavuji mlčenlivosti správce místních poplatků – Obecní úřad Horní Suchá – v souvislosti
s podáním žádosti o obecní byt a s přidělením obecního bytu dle zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení k žádosti o obecní byt – ochrana osobních údajů :
 Obec Horní Suchá Vás informuje, že Výše uvedené osobní údaje jsou požadovány na
základě „Zásad Obce Horní Suchá pro přijímání a vedení žádosti v evidenci žadatelů o
obecní byt a pro výběr uchazečů o obecní byt“, které byly schváleny na zasedání Rady
Obce Horní Suchá dne 15.12.2015, usnesením č. 732,
 důvodem vedení osobních údajů je zájem žadatele o obecní byt, což by bez poskytnutí
těchto údajů nebylo možné,
 Vaše osobní údaje nebudou předány třetí osobě, budou sloužit pouze k výše
uvedenému účelů, to je k sepsání návrhu na přidělení obecního bytu
 Vaše osobní údaje budeme evidovat po dobu trvání zpracování a evidence žádosti –
do doby vyřazení příslušných dokumentů v souladu se spisovým a skartačním řádem
Obec Horní Suchá,
 Vaše osobní údaje jsou vedeny a zabezpečeny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V Horní Suché dne …………………………….podpis žadatele …………………………

