MĚSTO
HOŘOVICE

Palackého náměstí 2/2
268 01 Hořovice

______________________________________________________________________________________________________________

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI K PŘIDĚLENÍ BYTU
Běžný byt

Sociální byt

Malometrážní byt

Byt v domě s pečovatelskou službou

Holobyt

Příjmení a jméno žadatele: _______________________________________________________
Datum a místo narození: _________________________________________________________
Rodinný stav: ______________________

Požadavek na přidělení bytu pro _______ osob

Adresa trvalého pobytu: _______________________________________
Telefon: __________________

PSČ: _________

e-mail: __________________________________________

Adresa stávajícího pobytu: _______________________________________
Druh bydlení: __________________

PSČ: _________

Předpokládaná doba užívání bytu: _______________

Souhlasím (e) se zpracováním svých osobních údajů (shromažďováním, ukládáním na nosič informací,
vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním apod.) v rozsahu nezbytně nutném pro účely žádosti o přidělení
běžného bytu v Hořovicích po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby budou osobní údaje
uchovávány pouze pro účely archivnictví. Údaje bude zpracovávat zaměstnanci Městského úřadu Hořovice. Údaje
budou zpřístupněny pouze osobám, které zajišťují a rozhodují o přidělení bytu, kteří s nimi budou nakládat
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Byl (a) jsem poučen o svých právech ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
MěÚ Hořovice jako správce osobních údajů (dále jen 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), informuje o tom, že:
• Osobní údaje žadatelů, které jsou Správci nebo jeho zástupci předávány, jsou zpracovány za účelem uzavření
nájemní smlouvy a jejího následného plnění.
• Důvodem poskytnutí osobních údajů žadatelem Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření
a plnění smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
• Osobní údaje žadatele budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle
obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle
zákona o DPH, od okamžiku vystavení posledního daňového dokladu.
• Žadatel má 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.
• Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
• Souhlasím s uložením uvedených dokladů, fotokopií do spisové dokumentace pro potřeby přidělení bytu
v Hořovicích.

V

Podpis žadatele

Informace o postupu při přidělování bytu
• Žádost o nájem bytu se podává písemnou formou na jednotném formuláři, kde žadatel
vyznačí příslušnou kategorii bytu.
• Žádosti lze podávat k následujícím typům bytu:
- Běžný byt
- Sociální byt
- Malometrážní byt
- Byt v domě s pečovatelskou službou
- Holobyt
• Žadatel ke své žádosti vyplní přílohy k jednotlivým typům bytu:
- Příloha č. 1 – Běžný byt, malometrážní byt a holobyt: Uvedení pouze základních
informací o osobách žijích ve společné domácnosti, prohlášení o druhu
a výši příjmů a zdůvodnění žádosti.
- Příloha č. 2 – Sociální byt: Uvedení informací o osobách žijích ve společné
domácnosti, o osobách blízkých žijících mimo domácnost, prohlášení
o druhu a výši příjmů, prohlášení o nemovitém a movitém majetku,
uvedení nezaopatřených dětí, prohlášení k aktuálnímu způsobu bydlení
a zdůvodnění žádosti.
- Příloha č. 3 – Byt v domě s pečovatelskou službou: Uvedení informací o osobách
žijích ve společné domácnosti, o osobách blízkých žijících mimo
domácnost, prohlášení o druhu a výši příjmů, informace o stupni
závislosti na pomoci druhé osoby a zdůvodnění žádosti. Nezbytným
doplňujícím dokladem je pak vyplnění dotazníku k žádosti a předložení
vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu osoby.
• Žadatel odevzdá vyplněnou žádost se všemi eventuálními podklady na podatelně MěÚ
v Hořovicích.
• V případě, že bude žadatel kontaktován z důvodu doplnění své žádosti, je povinen doplnit
svoji žádost ve stanovené lhůtě. V případě nesplnění této povinnosti, nebude žádost
zařazena do seznamu žadatelů.
• O zařazení žadatelů do pevného pořadníku osob, kterým může být byt poskytnut,
rozhoduje v samostatné působnosti Rada města Hořovice.
• V případě, že bude žadatel zařazen do pevného pořadníku a vyzván k podepsání nájemní
smlouvy, je povinen se dostavit ve stanovené lhůtě k podepsání nájemní smlouvy
a zároveň doložit náležitosti a důkazní prostředky dokladující čestná prohlášení uvedená
v žádostech, a to k aktuálnímu datu. V případě, že se bez vážných důvodů a omluvy
nedostaví, odmítne nájemní smlouvu podepsat či nedoloží požadované náležitosti, ztrácí
na přidělení bytu nárok.
• Vybraný žadatel má právo před uzavřením nájemní smlouvy na prohlídku bytu.
• Bližší informace o postupu a rozdělení kompetencí najdete na stránkách města Hořovice
www.mesto-horovice.eu, případně na tel. číslech 311 545 339 a 311 545 376.
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