
Městský úřad Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz, 
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor majetkoprávní 

Žádost o pronájem bytu 

Žadatel/ka (jméno a příjmení): ………………………………………………………………………………. 

Datum narození: ………………………………………… 

Trvalé bydliště (adresa): ………………………………….………………………………………………………. 

Současné bydliště: ……………………………………….…………………………………………………………… 

Telefon, e-mail: …………………………………………….………………………………………………………….. 

Zaměstnavatel: ………………………………………………………………………………………………………… 

Velikost požadované bytové jednotky: ………………………………… 

Základní údaje o osobách, které budou pronajatý byt obývat (mimo žadatele): 

Jméno a příjmení   vztah k žadateli datum narození 

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

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

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

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

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

Důvody podání žádosti: 

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

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

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

Podání žádosti je zpoplatněno částkou 200 Kč, kterou žadatel uhradí 
v pokladně MěÚ. 

Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na 
zpracovávání osobních údajů zákonným způsobem a tím je příprava a plnění smlouvy. Ostatní 
práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: 
https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html  

Žadatel tímto výslovně prohlašuje, že on, ani jeho manžel/ka, není vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
bytu nebo nemovitosti určené k bydlení. 

Žadatel výslovně prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje v této žádosti o pronájem obecního bytu 
jsou pravdivé. 

mailto:podatelna@vrbnopp.cz
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Žadatel výslovně prohlašuje, že si je vědom své povinnosti oznámit Městu Vrbnu p. P. každou změnu, 
která je podstatná pro rozhodnutí o uzavření smlouvy o nájmu bytu, a to nejpozději do 30 dnů ode 
dne, kdy tato změna nastala, a své povinnosti žádost o pronájem obecního bytu nejméně 1x za 2 
roky písemně aktualizovat. 

Žadatel výslovně prohlašuje, že je srozuměn s platnými a účinnými „Pravidly pro hospodaření s byty 
v majetku města Vrbna pod Pradědem.“ 

Žadatel výslovně prohlašuje, že nemá on, ani osoby žijící s ním ve společné domácnosti, vůči Městu 
Vrbnu p. P. žádné dluhy, nedoplatky či jiné závazky. 

 

V …………………………………….. dne: …………………….. podpis žadatele: …………………….  
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