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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC    dům č.p.  ..................    byt č. ............ 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01  Liberec      
odbor sociální a bytové politiky         

 
                

 

Žádost o prodloužení nájmu bytu pro 
příjmově vymezené osoby 

 

 

 

Žadatel: 

Jméno a příjmení, titul: ........................................................ stav ................................. 

Datum narození: .................................. rodné číslo: ...................................................... 

Trvalé bydliště: ............................................................................................................. 

Uživatel tohoto bytu od ......................................... 

Telefon: .......................................... e-mail: ................................................................. 

 

Potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání: 

Datum nástupu:     

Telefon zaměstnavatel:                  …………………………………………..………. 
              razítko 

 

 

Manžel/manželka nebo druh/družka 

Jméno a příjmení, titul: ..................................................   stav ..................................... 

Datum narození: .................................. rodné číslo: ...................................................... 

Trvalé bydliště: ............................................................................................................. 

 

Potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání: 

Datum nástupu:     

Telefon zaměstnavatel:                  …………………………………………..………. 
             razítko 

 

 



Další členové domácnosti: 

Jméno a příjmení    datum narození   vztah k žadateli 

 
1. ................................................................................................................................ 
Potvrzení o zaměstnání: 
Datum nástupu: 
Telefon zaměstnavatel:      ………………………………………….….……. 
             razítko zaměstnavatele 
 

2. ................................................................................................................................ 
Potvrzení o zaměstnání: 
Datum nástupu: 
Telefon zaměstnavatel:      ….………………………………………….….…
             razítko zaměstnavatele 

 
3. ................................................................................................................................ 
Potvrzení o zaměstnání: 
Datum nástupu: 
Telefon zaměstnavatel:      …….……………………………..………………
                 razítko zaměstnavatele 

 
 
POTVRZENÍ  
Potvrzujeme, že níže uvedené osoby nemají žádnou pohledávku vůči statutárnímu městu Liberec:  
 

 

Jméno a příjmení 
všech členů domácnosti 

Odbor ekonomiky, 
oddělení poplatků a pohledávek 

Nový magistrát – přízemí  

Odbor ekonomiky,  
oddělení informační soustavy a daní 

– LIEBIGOVA vila, pí. Větrovcová 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  
 

   
 
 

 

 
 
 
Celkový měsíční příjem domácnosti: .................................................................. Kč 
 
 
 
 



Důvod pro setrvání v nájemním vztahu v bytě pro příjmově vymezené osoby: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

Prohlašuji, že já, moje manželka /manžel/ ani ostatní členové společné domácnosti  
- nejsme nájemci, spolunájemci, vlastníky ani spoluvlastníky bytu nebo nemovitosti určené k bydlení 
- nejsme dlužníky vůči statutárnímu městu Liberec  
- nejsme pravomocně uznáni vinnými v přestupkovém řízení 

Prohlašuji, že  
- všechny uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasíme se zpracováním a evidencí osobních údajů podle 

§ 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění a s využitím rodného čísla  
podle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění 

- se já, moje manželka /manžel/ a ostatní členové společné domácnosti neprodleně přihlásíme 
k trvalému pobytu do přiděleného bytu 

- všichni zletilí příslušníci domácnosti jsou v pracovním poměru. 
Beru na vědomí že,  

- nájemní smlouva mezi Statutárním městem Liberec a nájemcem se uzavírá na dobu určitou 2 roky, 
s možností prodloužení za podmínky že nájemce plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt 
řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby  

- nájemní smlouva může být uzavřena s příjmově vymezenou osobou, která prokáže, že její průměrný 
měsíční příjem za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti nepřesáhl 4 násobek 
částky životního minima stanoveného pro jednu osobu nebo 7 násobek částky životního minima 
stanovené pro jednu osobu v případě společně posuzovaných příjmů všech členů domácnosti 

- nájemné z bytu může být každoročně k 1.7. upravena o míru inflace 
 
Prohlašuji na svou čest, že údaje uvedené v této žádosti jsou přesné, pravdivé, úplné a odpovídají 
skutečnosti, a že jsem nezamlčel(a) žádné údaje a informace rozhodné pro posuzování této žádosti. 
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že v případě nepravdivosti mnou poskytovaných údajů jsem povinen(a) 
uhradit případnou škodu vzniklou druhé straně a SML bude oprávněno okamžitě odstoupit od nájemní 
smlouvy uzavřené na základě nepravdivých údajů a s okamžitou platností ukončit nájemní vztah.  
Souhlasím s tím, aby informace, které jsem poskytl(a) pro účely žádosti o přidělení bytu, byly poskytnuty 
Poradní skupině pro bydlení a radě města pro účely projednání žádosti o přidělení bytu a následného 
uzavření nájemní smlouvy. Souhlasím s poskytnutím mých osobních údajů a podpisem této žádosti uděluji 
SML souhlas se zpracováním a nakládáním s poskytnutými osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely přidělení bytu. 
 
 
V Liberci dne ......................................      podpis žadatele: ...................................................... 
 
 
Povinné přílohy:  

1) výpis z rejstříku trestů žadatele a všech zletilých členů společné domácnosti (ne starší než 3 měsíce) 
2) potvrzení o příjmech všech členů společné domácnosti za posledních 12 kalendářních měsíců před 

podáním žádosti 


