
S t a t u t á r n í  m ě s t o  B r n o 
Městská část Brno - Bosonohy 

Úsekový referát 01-bydlení Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 74/1, 642 00 
 

Datum podání žádosti: _____________                     Číslo jednací:___________________ 

Žádost o pronájem obecního bytu 
 

 
Příjmení Jméno Stav 

Datum 
narození St. občanství 

     

Bydliště Ulice Číslo Místo, PSČ Od roku 

 
Trvalé 

    

Přechodné 

    

Zaměstnavatel Adresa Čistý měsíční příjem 

   

 
Povolání 

 
Razítko firmy a podpis: 

Osobní údaje rodinných příslušníků a příslušníků domácnosti, kteří o byt společně 
žádají: 

Příjmení a jméno Datum narození Bydliště Vztah k žadateli 

    

    

    

    

Žadatel má vlastní byt a pronájem žádá z důvodů: 

Havárie 

Soudní rozhodnutí 

Nevyhovující byt ze zdravotních důvodů 

Jiné důvody 

Žadatel nemá vlastní byt a pronájem žádá z důvodů: 

Bydlí v podnájmu u cizích lidí 

Bydlí u rodičů nebo dětí 

Bydlí u příbuzných 

Bydlí na ubytovně, internátě 

Bydlí jinak 



Popis bytu, ve kterém žadatel trvale bydlí: 

Jmenovitě uvést všechny osoby, které společně s žadatelem užívají současný byt: 

 

 

 

 

Počet domácností v bytě: 

Počet osob v bytě: Z toho nezaopatřených dětí: 

Počet pokojů bytu: Plocha pokojů bytu: 

Kategorie: Vytápění: Voda v bytě: Teplá voda: 

Kuchyň: Koupelna: WC v bytě: Výtah: 

Kategorie bytu: zdravotně závadný 
byt se sníženou 
kvalitou 

byt se základním 
příslušenstvím 

Ve stávajících podmínkách bydlí žadatel od roku: 

Požadavek na byt (uvést pouze jednu variantu): 

Velikost bytu: 1+kk 2+kk 3+kk 
 
 

 
Dávám tímto svůj výslovný souhlas k tomu, aby Statutární město Brno, ÚMČ Brno – 
Bosonohy zpracovávala má osobní data uvedená v této žádosti pro účely pronájmu 
obecního bytu včetně projednávání a uvedení mých osobních dat (jméno, příjmení, titul, 
bydliště, datum narození) v příslušných orgánech MČ Brno – Bosonohy, jejich zápisech a 
usneseních (bytová komise, rada). 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
Zákon o zpracování osobních údajů (ode dne nabytí jeho účinnosti)  
 
Data uvedená v této žádosti jsou zpracovávána Úsekovým referátem 01-bydlení Úřadu 
městské části Brno – Bosonohy, Bosonožské náměstí 1 pro účely pronájmu obecního bytu a 
zveřejňována ve výše uvedeném rozsahu. Osobní data jsou uvedena za tímto účelem v 
zápisech ze zasedání orgánů městské části města Brna (včetně bytové komise), v jejich 
usneseních. 
Údaje jsou poskytovány Vámi dobrovolně za účelem pronájmu bytu a uzavření nájemní 
smlouvy. 
Jako subjekt údajů máte právo přístupu k osobním údajům a právo obracet se na úřad pro 
ochranu osobních údajů v případě porušení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů 
 
 
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a beru na vědomí, že moje žádost bude vyřazena 
z evidence žadatelů o pronájem obecního bytu, bude-li zjištěno, že jsem o sobě nebo své 
rodině uvedl(a) nepravdivé nebo neúplné údaje. 
Všechny změny související s údaji uvedenými v tomto dotazníku se zavazuji nahlásit do 30 
dnů ode dne změny. 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne………………… ………………………………………………………………… 

 
podpis 

 



 

K žádostí o pronájem obecního bytu je nutno doplnit následující doklady: 
· předložit osobně OP k ověření totožnosti žadatele (trvalé bydliště, platnost, stát. 

občanství) - rovněž manžel(ka), druh, družka, v případě písemné žádosti ověřený 
podpis žadatele s výjimkou zaslání  žádosti datovou schránkou 

· doložit doklady od bytu uživatele, kde máte trvalé bydliště (evidenční list, nájemní 
smlouvu) popř. uzavřenou platnou podnájemní smlouvu - doložit smlouvy na dobu 
určitou na sociálních domech, charitě 

· doložit doklad o tom, že není dluh na nájmu - od bytových kanceláří,  soukromých 
vlastníků domů 

· doložit potvrzení od zaměstnavatele + příjmy (rodičovský příspěvek, sociální dávky, 
daňové přiznání u živnostníků, doklad z evidence na Úřadu práce, důchodový výměr) 

· předložit k nahlédnutí rodné listy dětí 
· u žádosti ze zdravotních důvodů je nutno předložit k nahlédnutí doporučení lékaře ev. 

doporučení sociálního referátu 
· u rozvedených manželů předložit k nahlédnutí rozsudek o rozvodu + nabytí právní 

moci + majetkové vypořádání po rozvodu manželství  
· vypsat důvody žádosti o byt , uvést dřívější bydliště, důvody jejich opuštění 
· doložit rozhodnutí SÚ o havarijním stavu 

 



 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

  
 
Prohlašuji na svou čest, že : 
- všechny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a beru na vědomí, že moje žádost o 
pronájem bytu bude vyřazena z evidence žadatelů, pokud se prokáže, že jsem uvedl(a) o 
sobě nebo o své rodině nepravdivé nebo neúplné údaje; 
- veškeré změny, související s údaji uvedenými v žádosti o pronájem bytu, písemně 
oznámím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; 
- pokud každoročně do 30. 11. písemně neoznámím městské části zda na žádosti o byt 
trvám (vyjma roku podání žádosti o byt), bude žádost vyřazena z evidence; 
- já žadatel(ka) ani můj (moje) manžel(ka) nevlastníme byt, bytový či rodinný dům a nejsme 
spoluvlastníky bytu ani nájemci bytu na dobu neurčitou; 
- nemám žádné nesplněné závazky (neuhrazené nájemné, vyměřené poplatky, pokuty, 
plnění ze smluv apod.) vůči statutárnímu městu Brnu; 
- beru na vědomí, že neplnění výše uvedených povinností bude důvodem k vyřazení mé 
žádosti o pronájem bytu z evidence žadatelů na MČ Brno-Bosonohy. 

 

 
 

 
    podpis žadatele:               podpis spolužadatele/ky  
 
 
………………………………..    ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAD RÁMEC ZÁKONA 

 

Já, níže podepsaný/á 

………………………………………………………………………………….. datum narození: 

…………………., jakožto žadatel/ka o pronájem obecního byt/ o výměnu obecního bytu 

(zákonný zástupce/zákonná zástupkyně nezletilých dětí (vč. data narození): 

……………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

(dále jen „Subjekt údajů“)  

 

uděluji tímto správci údajů ÚMČ Brno-Bosonohy, se sídlem Bosonožské nám. 1, 642 00 

Brno, IČO: 44992785 (Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno), souhlas 

se zpracováním mých výše popsaných osobních údajů, za účelem úspěšného vyřízení 

žádosti o pronájem obecního bytu nebo o výměnu obecního bytu. Tyto osobní údaje budou 

zpracovávány po dobu platnosti této žádosti (dokud nebude vyřazena z evidence). Osobní 

údaje výše popsané nemohou být poskytnuty třetím osobám bez vědomí a souhlasu 

subjektu údajů. 

 
Poučení:  
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(dále jen „nařízení”), ke dni účinností nařízení, informuje, že: 
1) osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného 

souhlasu, a to za výše uvedených podmínek; 
2) důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem žadatele o zařazení do 

evidence žádostí o byt nebo evidence žádostí o výměnu obecního bytu, k čemuž 
nemají ze zákona povinnost; 

3) při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet 
k automatizovanému rozhodování ani k profilování; 

4) správce má ode dne účinnosti nařízení jmenovaného pověřence pro ochranu 
osobních údajů, který bude plnit povinnosti ve smyslu nařízení; 

5) správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, 
mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám; 

6) subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 
údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má 
právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování 
osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

V Brně dne:       ………………………………… 

                 podpis subjektu údajů (žadatele/ky) 

         



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAD RÁMEC ZÁKONA 

 

Já, níže podepsaný/á 

………………………………………………………………………………….. datum narození: 

…………………., jakožto spolužadatel/ka o pronájem obecního byt/ o výměnu obecního bytu 

(zákonný zástupce/zákonná zástupkyně nezletilých dětí (vč. data narození)): 

……………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

(dále jen „Subjekt údajů“)  

 

uděluji tímto správci údajů ÚMČ Brno-Bosonohy, se sídlem Bosonožské nám. 1, 642 00 

Brno, IČO: 44992785 (Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno), souhlas 

se zpracováním mých výše popsaných osobních údajů, za účelem úspěšného vyřízení 

žádosti o pronájem bytu nebo o výměnu obecního bytu. Tyto osobní údaje budou 

zpracovávány po dobu platnosti této žádosti (dokud nebude vyřazena z evidence). Osobní 

údaje výše popsané nemohou být poskytnuty třetím osobám bez vědomí a souhlasu 

subjektu údajů. 

 
Poučení:  
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(dále jen „nařízení”), ke dni účinností nařízení, informuje, že: 
7) osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného 

souhlasu, a to za výše uvedených podmínek; 
8) důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem žadatele o zařazení do 

evidence žádostí o byt nebo evidence žádostí o výměnu obecního bytu, k čemuž 
nemají ze zákona povinnost; 

9) při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet 
k automatizovanému rozhodování ani k profilování; 

10) správce má ode dne účinnosti nařízení jmenovaného pověřence pro ochranu 
osobních údajů, který bude plnit povinnosti ve smyslu nařízení; 

11) správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, 
mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám; 

12) subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 
údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má 
právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování 
osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

 

V Brně dne:       ………………………………… 

         podpis subjektu údajů (spolužadatele/ky) 

  


