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Žádost o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt 

v nemovitostech svěřených m.č. Praha 10 

  

Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem menšího obecního bytu za stávající 

obecní byt v nemovitosti svěřené městské části Praha 10. Pro možnost posouzení mé(naší) 

žádosti uvádím(e) následující údaje a zdůvodnění : 

  

ČÁST I – VYPLNÍ ŽADATEL(É) ( *nehodící se škrtněte) 

Na základě…..……………….….……. ze dne .....……… byla mezi městskou částí Praha 10 

jako pronajímatelem a níže uvedeným nájemcem uzavřena smlouva o nájmu bytu číslo 

………. o velikosti ……..., podlahová plocha bytu v m2………, v……. podlaží, kategorie 

dle evidenčního listu, v domě č.p. ….…., v kat. území …………..……, 

ulici ……………..………, č. or. ..…., v Praze 10.  

Nájem byl sjednán na dobu neurčitou/ určitou od ……………….do …………...………… 

  

Žadatel 1:  

příjmení, jméno ……….……….…...……………..…… rodné číslo  ………..…………..……  

osobní stav ……………………………trvalý pobyt…………………………………………... 

Žadatel 2:  

příjmení, jméno ……….…………….………...…..…… rodné číslo  …..………………..……  

osobní stav ……………………………trvalý pobyt…………………………………………... 

 

Zdůvodnění žádosti: 
O poskytnutí menšího bytu žádáme z důvodů finančních.  

Výměnou předpokládáme poskytnutí bytu následujících parametrů : 

Velikost bytu (počet místností) …………….. 

Podlahová plocha bytu v m2 :   minimální……………….maximální………………. 

  

Kromě žadatele(ů) v bytě dále bydlí: 
                 příjmení, jméno                                rodné číslo    vztah k žadateli(ům) 

     1.…………………………………..            ………………….        …………………………. 

     2.…………………………………..            ………………….        …………………………. 

     3.…………………………………..            ………………….        …………………………. 

     4.…………………………………..            ………………….        …………………………. 

     5.…………………………………..            ………………….        …………………………. 

  

 

    Telefon žadatele(ů)………………………….……………………..…. 

  

V Praze dne ………………………. 

  

 

 

Úředně ověřený podpis(y) žadatele(ů):    ……..……………………        ………………………… 
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ČÁST II – VYPLNÍ SPRÁVCE NEMOVITOSTI ( *nehodící se škrtněte) 

  

Vyznačení stavebních úprav: 

V bytě specifikovaném v části I byly*/nebyly* v průběhu platnosti stávající nájemní smlouvy 

provedeny stavební úpravy se souhlasem pronajímatele, a to na základě dohody o provedení 

stavebních úprav* / písemného souhlasu zástupce pronajímatele* ze dne …………………..… 

v celkové částce …………………….. Kč 

  

V současné době je nájemné hrazeno řádně*, pravidelně*, nepravidelně*, neúplně*. 

  

Na bytě žadatele(ů) vázne/nevázne ke dni …….……dluh ve výši   .....….…............ Kč 

Za období ………………………… Dlužná částka bude uhrazena způsobem: 

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

  

Pro neplnění povinností nájemce je* / není* na něj podána žaloba ze dne 

......…………….......    

  
Na chování nájemce a členů jeho společné domácnosti po dobu platnosti současné nájemní 

smlouvy byly* / nebyly* ostatními nájemci a obyvateli domu podány správci nemovitosti 

stížnosti. Pokud ano, jaké: ……………………………………………………………………… 

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

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

      

 V Praze dne : ................................... 

Za správce nemovitosti:                                     ........................………............................... 

                                                                                                  razítko a podpis  

  

  

  

Požadované přílohy:  

  
1.       Nájemní smlouva k bytu (kopie) 

2.       Evidenční list k bytu – originál, ne starší 3 měsíců (vystaví správní firma) 

3.       Potvrzení o příjmech všech členů domácnosti (str. 3 – 6) 

4.       Doklady o rodinném stavu žadatelů 

6.       Případné další doklady, dle požadavků pronajímatele  
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POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O PŘÍJMECH ŽADATELE 1 

za posledních 12 kalendářních měsíců 
 

 

Žadatel ……………………………..…………………… datum narození…………………….. 

 

bytem 

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

 

 

 

Název a adresa zaměstnavatele.…………………………………………………….................... 

 

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

Telefonní spojení na zaměstnavatele  ………………………………………………………… 

 

Žadatel je zaměstnán jako  

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

 

Žadatel pracuje u zaměstnavatele od  

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

 

Průměrný čistý měsíční příjem žadatele v Kč 

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

 

 

Datum ………………………………  …………………………………………… 

 
                                                                             Razítko a podpis oprávněného zástupce zaměstnavatele 

 

 

 

 

Čestně prohlašuji neexistenci jiných než předložených příjmů. 

 

 

………………………………………… 

                                                                                                                                  Podpis žadatele 

 

 

Pozn: 
Je-li žadatel na mateřské (rodičovské) dovolené, dokládá skutečnost dokladem o poskytovaných 

sociálních dávkách. Osoby samostatně výdělečně činné dokládají příjmy daňovým přiznáním za 

minulý kalendářní rok a živnost. listem. Osoby pobírající důchod (starobní, invalidní) dokládají jeho 

výši kopií rozhodnutí nebo poštovní složenky. Studující předkládají potvrzení školy o studiu v … 

ročníku. 
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POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O PŘÍJMECH ŽADATELE 2 

za posledních 12 kalendářních měsíců 
 

 

Žadatel ……………………………..…………………… datum narození…………………….. 

 

bytem 

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

 

 

 

Název a adresa zaměstnavatele.…………………………………………………….................... 

 

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

Telefonní spojení na zaměstnavatele  ………………………………………………………… 

 

Žadatel je zaměstnán jako  

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

 

Žadatel pracuje u zaměstnavatele od  

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

 

Průměrný čistý měsíční příjem žadatele v Kč 

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

 

 

Datum ………………………………  …………………………………………… 

 
                                                                             Razítko a podpis oprávněného zástupce zaměstnavatele 

 

 

 

 

Čestně prohlašuji neexistenci jiných než předložených příjmů. 

 

 

………………………………………… 

                                                                                                                                  Podpis žadatele 

 

 

Pozn: 
Je-li žadatel na mateřské (rodičovské) dovolené, dokládá skutečnost dokladem o poskytovaných 

sociálních dávkách. Osoby samostatně výdělečně činné dokládají příjmy daňovým přiznáním za 

minulý kalendářní rok a živnost. listem. Osoby pobírající důchod (starobní, invalidní) dokládají jeho 

výši kopií rozhodnutí nebo poštovní složenky. Studující předkládají potvrzení školy o studiu v … 

ročníku.  
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POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O PŘÍJMECH ČLENA 

DOMÁCNOSTI 

za posledních 12 kalendářních měsíců 
 

 

Člen domácnosti…………………..…………………… datum narození………………………  

 

bytem 

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

 

 

 

Název a adresa zaměstnavatele.…………………………………………………….................... 

 

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

Telefonní spojení na zaměstnavatele  ………………………………………………………… 

 

Člen domácnosti je zaměstnán jako  

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

 

Člen domácnosti pracuje u zaměstnavatele od  

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

 

Průměrný čistý měsíční příjem člena domácnosti v Kč 

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

 

 

 

Datum ………………………………  ………………………………………… 

 
                                                                             Razítko a podpis oprávněného zástupce zaměstnavatele 

 

 

 

 

Čestně prohlašuji neexistenci jiných než předložených příjmů. 

 

 

………………………………………… 

                                                                                                                                  Podpis člena domácnosti 

 

Pozn: 
Je-li žadatel na mateřské (rodičovské) dovolené, dokládá skutečnost dokladem o poskytovaných 

sociálních dávkách. Osoby samostatně výdělečně činné dokládají příjmy daňovým přiznáním za 

minulý kalendářní rok a živnost. listem. Osoby pobírající důchod (starobní, invalidní) dokládají jeho 

výši kopií rozhodnutí nebo poštovní složenky. Studující předkládají potvrzení školy o studiu v … 

ročníku.  
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POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O PŘÍJMECH ČLENA 

DOMÁCNOSTI 

za posledních 12 kalendářních měsíců 
 

 

Člen domácnosti…………………..…………………… datum narození………………………  

 

bytem 

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

 

 

 

Název a adresa zaměstnavatele.…………………………………………………….................... 

 

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

Telefonní spojení na zaměstnavatele  ………………………………………………………… 

 

Člen domácnosti je zaměstnán jako  

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

 

Člen domácnosti pracuje u zaměstnavatele od  

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

 

Průměrný čistý měsíční příjem člena domácnosti v Kč 

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

 

 

 

Datum ………………………………  ………………………………………… 

 
                                                                             Razítko a podpis oprávněného zástupce zaměstnavatele 

 

 

 

Čestně prohlašuji neexistenci jiných než předložených příjmů. 

 

 

………………………………………… 

                                                                                                                                  Podpis člena domácnosti 

 

 

Pozn: 
Je-li žadatel na mateřské (rodičovské) dovolené, dokládá skutečnost dokladem o poskytovaných 

sociálních dávkách. Osoby samostatně výdělečně činné dokládají příjmy daňovým přiznáním za 

minulý kalendářní rok a živnost. listem. Osoby pobírající důchod (starobní, invalidní) dokládají jeho 

výši kopií rozhodnutí nebo poštovní složenky. Studující předkládají potvrzení školy o studiu v … 

ročníku 
 


