
Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno 
Odbor správy budov a bytů, Kurská 1, 625 00 Brno 
 

 

Žádost o pronájem obecního bytu určených pro osoby se statutem 
dočasné ochrany dle zákona 65/2022 Sb. (lex Ukrajina) 

 
 

A) Údaje všeobecné 
 

1) Osobní údaje žadatele 
 

Jméno:……………………………………….  Příjmení:………………………………………………………………………………. Titul:…………………. 
 

Datum narození:………………………………………….. Stav:……………………………………………………….  Občanství:…………………….. 
  

Trvalý pobyt:………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…  
 
Vízum/registrace u KACPU/jiný doklad ověřil/a dne  ………………………… dle dokladu:  ………………………………………………  
 
Podpis pracovníka OSBB: ………..………………………………………………………………………………… 

 
Kontakt na území ČR (adresa přechodného pobytu, zastupující osoba):  
 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Telefon:………………………..…………     Email:………………………………………………………………  Datová schránka: ……………...…. 

 
 

2) Žadatel bydlí legálně (označte jednu z možností) 
 
o u rodičů či dětí (doložit prohlášení rodičů či dětí)  

 
o u příbuzného (doložit prohlášení příbuzných a příbuzenský vztah k žadateli) 

 
o v podnájmu - užívá část popř. celý byt na základě podnájemní smlouvy (doložit kopii podnájemní smlouvy) 

 
o na ubytovně, internátě (doložit kopii smlouvy o ubytování) 

 
o v azylovém domě, domě pro matky s dětmi (doložit kopii smlouvy o ubytování) 

 
o v bytě s řádnou nájemní smlouvou (doložit kopii nájemní smlouvy žadatele) 

 
o společně v halách, tělocvičnách apod. (doložit prohlášením vlastníka objektu či jinou dokumentací) 

 
o jinak – popište:  ….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

3)  Veškeré příjmy osob za poslední 3 měsíce, které žádají společně o pronájem bytu 
(včetně sociálních dávek nebo podpory v nezaměstnanosti – doložit potvrzení; doložit kopii pracovní smlouvy  
a potvrzení příjmů nebo daňové přiznání za poslední období) 

 
Jméno a příjmení       Zaměstnavatel    Čistý měsíční příjem 

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



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

B) Popis stávajícího bydlení    
 
 

1) Žadatel uvede počet osob nyní žijících v bytě s žadatelem ……………,  z toho nezaopatřených dětí: ……………… 
 

 
 

2)   Žadatel uvede jména všech osob, pro které je byt společně žádán 
 

Jméno a příjmení    Datum narození   Vztah k žadateli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Počet osob rodiny žadatele:………………………….                Z toho nezaopatřených dětí:………….……………....... 

 
 
 

3) Popis bytu, ve kterém žadatel nyní skutečně bydlí: 
 

Počet pokojů bytu:   ………………………..   Nájemné je řádně hrazeno:   ano  -  ne    (dluh činí ……………….Kč)                                              
 

Charakter užívaného bytu: státní, obecní, družstevní, služební, rodinný domek, osobní vlastnictví, byt  
    v soukromém nájemním domě, jiný ……………………………………………………………………. 

 
4) Je některá z osob které společně žádají o byt gravidní? 

 
Ano (doložit zdravotní dokumentací/těhotenským průkazem) - Ne 

 
5) Má některá z osob které společně žádají o byt zdravotní potíže? 

 
Ano (doložit zdravotní dokumentaci) - Ne 
 

6) Pečuje žadatel o osobu blízkou se specifickými potřebami? 
Ano spec. potřeba:   - Ne 

 
C) Důvody k podání žádosti o pronájem bytu 

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



D) Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, že: 
- všechny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé,  
- veškeré změny, související s údaji uvedenými v žádosti o pronájem bytu písemně oznámím bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,  
- já, žadatel ani můj (moje) manžel (ka) nevlastníme v ČR byt, bytový či rodinný dům, ani není v náš prospěch 

zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci a nejsem (není) spoluvlastníkem bytu ani nájemcem bytu, 
- jako jiný státní příslušník mám na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců 

na území ČR,  
- neužívám žádný byt protiprávně či nebytový prostor k bydlení, 
- v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů uděluji tímto 
statutárnímu městu Brnu na dobu neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování svých 
osobních a citlivých údajů vedených v žádosti o pronájem obecního bytu pro účely vedení evidence žadatelů  
o pronájem bytu ve městě Brně, 

- beru na vědomí, že nesplnění výše uvedených povinností bude důvodem k vyřazení mé žádosti o pronájem 
bytu z evidence žadatelů na městské části Brno-Starý Lískovec, 

- všechny osoby, které společně žádají o byt jsou osobami, na které se vztahuje dočasná ochrana podle zákona č.  
65/2022 Sb. (lex Ukrajina) 

 
Beru na vědomí, že budu vyřazen ze seznamu žadatelů v MČ Brno-Starý Lískovec, pokud: 

- uvedu nepravdivé údaje, 
- neoznámím změnu skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o byt, 
- nastanou skutečnosti, pro které nemohu být zapsán do seznamu žadatelů, 
- nepřijmu bez závažných důvodů byt.  
- nesplňuji podmínku dočasné ochrany dle zákona č. 65/2022 Sb. (lex Ukrajina) 

 
 
 

V Brně dne:     Vlastnoruční podpis žadatele: 
 
 

  
 


