Odbor bytový Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
Já níže podepsaný/á
datum narození

,
, telefon

žádám o rozšíření nájemní smlouvy k bytu číslo

,
,

v domě na ulici
o pana(í)

datum narození

trvale bytem
který/á/ je mým/mou
(uvedení příbuzenského vztahu k žadateli)

O rozšíření nájemní smlouvy žádám z důvodu

V Brně dne
..........................................................
podpis žadatele/lky

.............................................................
podpis osoby, o kterou
je žádáno nájemní smlouvu rozšířit
Sdělujeme Vám, že městská část Brno-střed přijala Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na
webových stránkách MČ BS na www.brno-stred.cz/urad-mc/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde se
dočtete více o zpracování osobních údajů a Vašich právech.
K žádosti o rozšíření nájemní smlouvy je třeba přiložit tyto doklady:
- doklad opravňující nájemce k užívání bytu (např. nájemní smlouva, rozhodnutí o přidělení bytu apod. - kopie)
- prokázání příbuzenského vztahu např. předložením rodného listu (pouze k nahlédnutí)
- čestné prohlášení osoby, o kterou je žádáno nájemní smlouvu rozšířit (viz příloha)
(V případě potřeby možno vyžádat doplňující doklady.)
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Č e s t n é

p r o h l á š e n í

osoby, o kterou je žádáno nájemní smlouvu rozšířit

čestně prohlašuji, že

Já, níže podepsaný/á
příjmení, jméno, datum narození žadatele/lky

Já, níže podepsaný/á

*)

čestně prohlašuji, že

příjmení, jméno, datum narození manželky/manžela žadatele/lky



Nevlastním v ČR bytový či rodinný dům nebo byt, ani není v můj prospěch zřízeno věcné právo užívání
takové nemovité věci



V případě, že vlastním v ČR bytový či rodinný dům nebo byt, nebo je v můj prospěch zřízeno věcné
právo užívání takové nemovité věci, nemohu níže uvedenou nemovitost užívat z následujících závažných
důvodů (jejich existenci písemně dokládám):



Nejsem nájemcem bytu.



V případě, že jsem nájemcem bytu, uvádím, že tento byt je vzhledem k finanční a sociální situaci nebo
k věku nebo mému zdravotnímu stavu nebo člena mojí domácnosti nevyhovující. V případě, že se jedná
o byt v majetku města Brna, nabízím městské části, která je pronajímatelem mnou užívaného bytu č.
, na ulici
č.
, Brno, jeho uvolnění.
Důvody, pro které je stávající byt nevyhovující (jejich existenci písemně dokládám):




ANO, jsem nájemcem sociálního bytu
(v případě, že zaškrtnete ano, uveďte číslo bytu, jeho adresu a městskou část, která má byt ve správě)

V případě, že jsem nájemcem sociálního bytu, čestně prohlašuji, že nabízím jeho uvolnění (k žádosti

dokládám doporučení od Odboru sociální péče Magistrátu města Brna)



V případě, že nejsem státním příslušníkem ČR, mám na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s
právními předpisy o pobytu cizinců na území České republiky



Neužívám protiprávně byt či nebytový prostor k bydlení
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V dosud užívaném bytě nedlužím na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu, včetně
příslušenství, hrubě neporušuji dobré mravy nebo jinak zvažným způsobem neporušuji podmínky
nájemní smlouvy



Nedlužím za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil



Nemám vůči městu žádný dluh



Všechny uvedené údaje jsou aktuální, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a právních následků
nepravdivého čestného prohlášení



Na vyzvání městské části Brno-střed doložím požadované doklady, jimiž prokážu pravdivost tohoto
čestného prohlášení



Beru na vědomí, že městská část Brno-střed přijala Zásady ochrany osobních údajů Odboru
bytového a Správy nemovitostí městské části Brno-střed, které naleznu na www.brnostred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde se dočtu více o zpracování osobních údajů a mých
právech.

Dne

........................................................
podpis žadatele/lky
(úředně ověřený)

.............................................................
podpis manželky/manžela žadatele/lky
(úředně ověřený)

*)

vyplňte pouze v případě, že jste ženatý/vdaná; v opačném případě proškrtněte
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