
 

Vila Gardénie 

Nerudova ul. 24, 795 01 Rýmařov 

tel.: 777 273 776, 777 550 227, e-mail: info@vilagardenie.cz, www.vilagardenie.cz 

 

 

 

Žádost o zařazení do evidence o pronájem bytu 
 

Žadatel: 

Příjmení Jméno Titul Dat. narození 
 

Stav 

     
 

 

Telefon: 
 

 

Ulice Místo PSČ 

Současný trvalý pobyt  

 

  

Současné bydliště   
 

  

 
Osoba, které se do bytu nastěhuje společně s žadatelem 

 

Příjmení a jméno Datum nar. Současný trvalý pobyt 

   
 

 
1) Žadatel bere na vědomí, že pokud bude vyplněná žádost neúplná bude 

žadatel vyzván k doplnění. 
 
2) Dávám tímto souhlas s provedením kontroly údajů uvedených v této 

žádosti 
 

3) Dávám tímto souhlas k nahlédnutí do občanského průkazu 
 

4) Dávám tímto souhlas k tomu, aby Vila Gardénie zpracovávala má osobní 
data uvedená v této žádosti pro účely pronájmu bytu  

 

Poučení dle zákona č. l0l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění: 

Data uvedená v této žádosti jsou zpracovávána Vila Gardénie pro účely pronájmu 
bytu. Osobní data nejsou nikde veřejně uváděná. Údaje jsou poskytovány Vámi 
dobrovolně za účelem pronájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy. 

 
V Rýmařově dne …………………… 

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

Podpis všech osob, které data uvádějí 



 

Vila Gardénie 

Nerudova ul. 24, 795 01 Rýmařov 

tel.: 777 273 776, 777 550 227, e-mail: info@vilagardenie.cz, www.vilagardenie.cz 

 

 

 

 

Čestné prohlášení k žádosti o zařazení do 

evidence o pronájem bytu ze dne ................ 

 
Já, níže podepsaný/á 

………......................................................................čestně prohlašuji, že 

   příjmení, jméno, datum narození žadatele 

Já, níže podepsaný/á 

.............................................................................čestně prohlašuji, že 

   příjmení, jméno, datum narození manžela/ky 

 
 Všechny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a beru na vědomí, že 

budu vyřazen z evidence žadatelů, pokud se prokáže, že jsem 

v Žádosti o zařazení do evidence o pronájem bytu (dále jen žádost) 

uvedl neúplné údaje 

 Veškeré změny, související s údaji uvedenými v žádosti písemně 

oznámím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 

ke změně došlo. 

 Jako cizinec pobývám na území ČR v souladu s platnou právní úpravou 

 Nemám žádné nesplněné závazky (neuhrazené nájemné, vyměřené 

poplatky, popř. úroky, pokuty, plnění ze smluv apod.)  

 Beru na vědomí, že nepravdivost čestného prohlášení bude důvodem 

k vyřazení mojí žádosti z evidence žadatelů. 

 

 
V Rýmařově dne …………………………                                …...……………………………….. 

 
                                                                                     Podpis žadatele 
                                                                                           

*  v případě, že je žadatel/ka ženatý/vdaná, je nezbytný i podpis manžela/ky 
 

 



 

Vila Gardénie 

Nerudova ul. 24, 795 01 Rýmařov 

tel.: 777 273 776, 777 550 227, e-mail: info@vilagardenie.cz, www.vilagardenie.cz 

 

 

 
 

Žádost o konkrétní byt z aktuální nabídky bytového domu  
Vila Gardénie  

(pro již evidované žadatele) 
 

 

ŽÁDOST O BYT K PRONÁJMU 
 
 

Příjmení a jméno žadatele: ……………………………………………………………………………………. 

Datum narození: .…….….............................................................................. 

Současné bydliště žadatele: 

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

Případné změny skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o byt, je nutné 

písemně  oznámit, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.  

 

Žádám o pronájem bytu ve Vile Gardénii, Nerudova ul. 24, 795 01 

Rýmařov 

Číslo bytu: ...........................   Velikost bytu: ..................... m2. 

V případě žádosti o přidělení bytu se před podpisem nájemní smlouvy zavazuji 

uhradit pronajímateli tuto částku ve výši 2 měsíčních nájmům mnou 

navržených: ...........................................................................Kč  

Žádosti je nezbytné předat zástupci Vila Gardénie  

 

V Rýmařově dne  ……………………….  ………………………………………………………. 

podpis žadatele 
 
 

 
 



 

Vila Gardénie 

Nerudova ul. 24, 795 01 Rýmařov 

tel.: 777 273 776, 777 550 227, e-mail: info@vilagardenie.cz, www.vilagardenie.cz 

 

 

 
 

 
 

 

Čestné prohlášení 

 
 

Prohlašuji, že nenastala žádná změna v souvislosti se zaměstnáním, zdrojem 

příjmů ani v rámci mého prokázaného bydlení a nemám žádné nesplněné 

závazky. Jsem si vědom/a všech právních důsledků při uvedení nesprávných 

popřípadě nepravdivých údajů. 

 

Prohlašuji, že jsem výše uvedený byt osobně viděl/a. Beru na vědomí jeho 

technický stav, rozsah oprav a podmínky pronájmu bytu s tím, že stavební práce 

a úpravy budu provádět pouze na základě samostatné písemné dohody uzavřené 

s pronajímatelem a v souladu s příslušnými předpisy. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
V Rýmařově dne  ……………………….  ………………………………………………………. 

podpis žadatele 
   
 
 

 


