Oznámení

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih

OZNÁMENÍ PŘECHODU NÁJMU BYTU (ZÁNIKU SPOLEČNÉHO NÁJMU BYTU)
dle ust. § 743 odst. 3 a §§ 2279 až 2284 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Oznamuji tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava–Jih (dále jen
„pronajímatel“) jako pronajímateli bytu č. …………..., o vel. …..………… (např. 0+1, 1+2 apod.),
kategorie…………………………., v(e) poschodí……….…. domu č.p………….…..., č. or…………........
na ul. .......…………………………..., v Ostravě-……………………...........….. (dále jen „byt“), že splňuji
podmínky pro přechod nájmu bytu (pro zánik společného nájmu bytu) po
…………………………………………………………..………………………………………………………..
jméno, příjmení, datum narození (úmrtí) původního nájemce bytu (společného nájemce bytu)
(Vyberte jednu z následujících variant)
se kterým jsem žil(a)
□ ke dni úmrtí, tj. ke dni………………………. (nutno doložit úmrtní list)
□ ke dni trvalého opuštění společné (rodinné) domácnosti s úmyslem původního nájemce (společného
nájemce) žít trvale jinde, tj. ke dni…………………………….. (nutno doložit písemné prohlášení
o trvalém opuštění společné/rodinné domácnosti)
ve společné domácnosti;
neboť jsem se na základě právoplatného dědického titulu stal/a nájemcovým dědicem
(nutno doložit písemný doklad o platném nabytí dědického titulu)

ÚDAJE O OSOBĚ (OSOBÁCH) NA KTEROU (KTERÉ) PŘEŠEL NÁJEM BYTU:
Jméno a příjmení:

Rodinný stav:

Datum narození:
Bydliště:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOBY (OSOB) NA KTEROU (KTERÉ) PŘEŠEL NÁJEM BYTU Z TITULU
SOUŽITÍ S NÁJEMCEM BYTU VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI
(neplatí pro přechod nájmu z dědického titulu):
I.

Prohlašuji na svou čest, že jsem žil(a) se shora uvedeným nájemcem (uvedenými nájemci) bytu
…........................................................................................................ (vyberte vztah k nájemci/nájemcům
bytu: manželem/manželkou, synem, dcerou, matkou, otcem, sestrou, bratrem, babičkou, dědečkem,
zetěm, snachou, vnukem, vnučkou,) ve společné (rodinné) domácnosti, a to s účinností
od.............................................................. (uveďte přesné datum přihlášení do nájmu bytu).

II.

Čestně prohlašuji, že nejsem výlučným (společným) nájemcem nebo vlastníkem
(spoluvlastníkem) jiného bytu nebo vlastníkem (spoluvlastníkem) nemovitosti určené k bydlení.

V................................, dne..............................
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Podpis(y)….............................................................
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