Odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

FI_BO_02/1
Pravidla pronájmu bytů v městské části
Brno-střed a Kritéria a způsob pro výběr
žadatelů o pronájem bytu v městské části
Brno-střed (směrnice č. 40)

Oznámení o trvání
na Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu
(trvání na žádosti o byt)
Příjmení a jméno žadatele: …………………………………….. Datum narození: .……...........
Současný trvalý pobyt žadatele: ...…………………………………………………....................
Současné bydliště žadatele: …………………………………………..........................................
Korespondenční adresa žadatele: …………………………………….........................................
Registrační číslo žadatele/ů: ……………………………………………….................................
Příjmení a jméno manžela/ky: ………………………………..... Datum narození: ....................
Současný trvalý pobyt manžela/ky: …………………………………………….........................
Současné bydliště manžela/ky: …………………………………................................................

Trvám na žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu.
(dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek
zajišťování bytové náhrady, Čl. 1, odst. 10: „Žadatel každoročně do 30.11. písemně oznamuje
městské části, zda na žádosti o byt trvá. Toto nemusí učinit v roce, v němž žádost o byt
podal.“)
V Brně dne ……………………….

..................................................................
podpis žadatele, manžela/ky

K oznámení o trvání na Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu je
třeba přiložit tyto doklady:
- výslovný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních a citlivých údajů dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (viz
příloha - je třeba přiložit výslovný souhlas žadatele a jeho manžela/ky, dále zletilých osob, pro které
je byt žádán a zákonných zástupců všech nezletilých osob)

VÝSLOVNÝ SOUHLAS
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění tímto uděluji výslovný souhlas pro Statutární město Brno, městskou
část Brno-střed, Odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed se zpracováním,
shromažďováním a uchováváním osobních a citlivých údajů poskytnutých
za účelem:
 žádosti o pronájem bytu či nebytového prostoru
 žádosti podané v rámci Seniorského programu
 žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
 osvědčení přechodu nájmu bytu po úmrtí
 žádosti o zúžení nájemní smlouvy po úmrtí, popř. po odstěhování
 žádosti o postoupení práv a povinností ze smlouvy (výměna bytu)
 žádosti o souhlas s podnájmem
 žádosti o rozšíření nájemní smlouvy (o další osobu)
 žádosti o vystavení nové nájemní smlouvy (změna jména, sňatek apod.)
 žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu
 žádosti o narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy
 žádosti o ukončení nájemního vztahu
 žádosti o prominutí dluhu, žádosti o splátky dluhu
 žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 jiné žádosti
…………………………………………………………………………………………..…..
a to včetně případného pozdějšího doplnění příslušné žádosti a včetně všech příloh žádosti (i
těch, které budou doplněny dodatečně).
Jako zákonný zástupce dávám rovněž souhlas se zpracováním, shromažďováním a
uchováváním osobních a citlivých údajů nezletilých dětí:
Jméno a příjmení nezletilého dítěte

datum narození

1. .................................................................................

...............................

2. .................................................................................

...............................

3. .................................................................................

...............................

4. .................................................................................

...............................

5. .................................................................................

...............................

Souhlas uděluji na dobu neurčitou, jakmile pomine účel, budou shromážděné a zpracované
údaje týkající se osobních a citlivých údajů skartovány v souladu se Spisovým řádem ÚMČ
Brno-střed. Souhlasím rovněž se založením poskytnutých osobních a citlivých údajů do spisu
a mezi podklady pro účely posouzení a vyřízení mé žádosti v orgánech městské části Brnostřed. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné.

Při udělení souhlasu jsem byl(a) informován(a) o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým
osobním a citlivým údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Potvrzuji, že
jsem obeznámen/a se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně
podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění. Beru na vědomí, že má žádost může být předmětem žádosti dle
zákona o svobodném přístupu k informacím.
Tento souhlas je vědomý a svobodný projev mé vůle, což stvrzuji vlastnoručním podpisem:
1. Jméno a příjmení......................................................................................................................
bytem...............................................................................................................……..………...
datum narození......................................................vlastnoruční podpis...................................
2. Jméno a příjmení......................................................................................................................
bytem..............................................................................................................……..…………
datum narození......................................................vlastnoruční podpis....................................
3. Jméno a příjmení......................................................................................................................
bytem..............................................................................................................……..………....
datum narození......................................................vlastnoruční podpis...................................
4. Jméno a příjmení......................................................................................................................
bytem.............................................................................................................……..………….
datum narození......................................................vlastnoruční podpis...................................

V Brně dne……………………

