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Městys Velký Újezd                                                                   

                                                                          

 
 Datum podání (vyplní úřad městyse): 

 
 

 
 
 

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ SOCIÁLNÍHO BYTU 
ve vlastnictví městyse Velký Újezd 

 
 
Jméno a příjmení žadatele: 
 
Datum narození:                                                   Rodinný stav:  
  
Trvalé bydliště:                                                      
 
Kontaktní adresa: 
 
Telefon:                                                                  Státní příslušnost: 
 
Email:  
 
Jméno a příjmení členů domácnosti žadatele, jejich datum narození, vztah k žadateli: 
 
1. ............................................................................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................................................................... 
 
 
Důvod žádosti (žadatel musí splňovat podmínky osob v bytové nouzi – definice cílové skupiny 
ETHOS)  
 

1. Jsem osobou spadající do cílové skupiny ubytovaných (označte jednu z možností):  

o osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, 
kanály, jeskyně, odstavené vagóny, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut), 

o osoby v nízkoprahové noclehárně, 
o osoby sezónně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek, 
o muži a ženy v azylovém domě, 
o matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě, 
o úplné rodiny v azylovém domě, 
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o osoby v domě na půli cesty, 
o osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), 
o osoby v přístřeší po vystěhování z bytu, 
o žadatelé o azyl v azylových zařízeních, 
o osoby po opuštění věznice, 
o osoby před opuštěním zdravotnického zařízení, 
o osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, 
o muži a ženy v seniorském věku,       
o invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,  
o osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),  

o osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,  

o osoby v nezákonně obsazené budově,  

o osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),  

o osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,  

o osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost 
bydlení,  

o osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v 
zahradních chatkách se souhlasem majitele,  

o osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,  

o osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být 
obyvatelné).  

 

 

      2. Jiné odůvodnění podání žádosti, případně doplňující informace: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Vztah k městysi Velký Újezd 
a) Trvalý pobyt                                                                 ANO     NE 

b) Bydlí zde příbuzní                                                        ANO     NE 

c) Rodiště                                                                          ANO     NE 

d) Žádný                                                                             ANO     NE 

e) Jiný (uveďte)………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Podmínka pro přidělení bytu: 
- Jsem osobou v ekonomicky produktivním věku (15 – 64 let) a nemám uzavřenou jinou 

nájemní smlouvu. 

- Nemám ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační 

nebo jiné ubytovací účely. Toto prohlášení se vztahuje na všechny osoby, které budou se 

mnou užívat domácnost sociálního bydlení. 

 



3 

 

- Můj průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením 

nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5násobek průměrné měsíční mzdy, která je uvedena v níže 

uvedené tabulce. 

 

Průměrná měsíční mzda (dle údajů ČSÚ) 0,5násobek průměrné měsíční mzdy 

30 265 Kč1 15 133 Kč 
1 Zdroj: Český statistický úřad. Průměrná mzda – 1. čtvrtletí 2018. [online]. Zveřejněno dne 04. 06. 2018. 
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace 

 

- Prohlašuji, že vůči městysi Velký Újezd a jím zřizovaným organizacím mám splněné veškeré 

závazky. Beru na vědomí, že budu ze seznamu žadatelů vyřazen/a/ v případě uvedení 

nesprávných a neúplných údajů v této žádosti, které mne zvýhodňují. 

 

Nájemní smlouva může být také uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky 

produktivním věku (tj. 65 let a výše), když minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je 

v ekonomicky produktivním věku a zároveň jsou splněny výše uvedené podmínky. 

 

Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní 

smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů domácnosti 

nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy: 

- 0,8násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy, 

- 0,9násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy. 

 

Splnění výše uvedených podmínek bude vždy prověřeno zaměstnanci městyse Velký Újezd před 

uzavřením příslušné nájemní smlouvy. 

 
K žádosti doložte: 
Doklady o výši čistého průměrného měsíčního příjmu za 12 kalendářních měsíců před podáním 
žádosti, včetně všech členů domácnosti (včetně sociálních dávek), kteří se s žadatelem budou 
stěhovat tak, aby mohl být vypočítán čistý měsíční příjem na domácnost žadatele. Do dokladovaných 
čistých příjmů se zahrnují příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné 
výdělečné činnosti, dávky nemocenského, dávky důchodového zabezpečení, podpory 
v nezaměstnanosti, přiznané dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze, včetně obdobných 
příjmů z ciziny. 
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PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 
 
Podáním této žádosti uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
(„ZOOÚ“). Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlasu městysi Velký Újezd, se sídlem: Olomoucká 15, 783 55 Velký 
Újezd, IČ: 00299677, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával dotčené osobní údaje. Osobní 
údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt, kontaktní 
adresa, datum narození, státní příslušnost, údaje z předložených dokladů, údaje o sociální situaci, údaje o příjmové 
situaci, telefonní a e-mailové spojení. Zároveň souhlasím se zveřejněním zkráceného jména a příjmení na úřední 
desce městyse, a to po dobu nezbytně nutnou. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že ho 
mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil/a. 
 
Prohlašuji, že veškeré údaje, uvedené v této žádosti, jsem uvedl/a pravdivě. Jsem si vědom/a, že nepravdivé údaje 
mohou mít za následek vyřazení žádosti z evidence žadatelů. 
 
 
 
 
V………………………………………   dne……………………………… 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                          …………………………………………………. 
                                                                                                                                         Podpis žadatele 
 
 

Adresa pro podání žádosti: 
Městys Velký Újezd, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd 
 
 
Kontaktní osoba: Bc. Renata Absatzová, 585 358 008, podatelna@velkyujezd.cz 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 


