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Čestné prohlášení 

o změně (aktualizaci) k žádosti o pronájem obecního bytu ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih: 

 

ZMĚNA / AKTUALIZACE: 
(nehodící se škrtněte) 

 

Výše uvedenou změnu / aktualizaci dokládám těmito písemnými listinami:  

        

        

        

        

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, neboť v opačném případě beru na vědomí, že mohu být vyřazen/a z nezávazné 
evidence žadatelů o pronájem obecního bytu.Výslovně prohlašuji, že jsem si vědom/a své povinnosti, oznámit statutárnímu 
městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih každou změnu, která je podstatná pro rozhodnutí o uzavření smlouvy o nájmu 
bytu nebo stanovení podmínek k jejímu  uzavření, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala a své povinnosti 
pravidelně jedenkrát ročně písemně sdělit, že na podané žádosti o pronájem obecního bytu trvám a podanou žádost o 
pronájem obecního bytu pravidelně jedenkrát ročně aktualizovat, a to vždy nejpozději do 30 dnů po uplynutí jednoho roku ode 
dne podání žádosti o pronájem obecního bytu, a to společně s předložením dokladů: a) průkaz totožnosti nebo Průkaz o 
povolení k trvalému pobytu nebo obdobnou veřejnou listinu o povolení pobytu cizince podle jiných obecně závazných právních 
předpisů o pobytu cizinců;  b) potvrzení o dosavadním bydlení; c) potvrzení o zaměstnání (samostatné výdělečné činnosti), o 
studiu, o evidenci na úřadu práce, o požívání důchodu ČSSZ nebo jiného  obd. příjmu, o příjmu dávek státní sociální podpory 
nebo dávek hmotné nouze nebo jiného obd. příjmu, o příjmu jiného peněžitého plnění; d) potvrzení o zaplacení poplatku za 
„komunální odpad“; e) výpis z Centrální evidence exekucí (výpis nesmí být starší 30 dnů). Datum vystavení dokladu uvedeného 
pod písm. b)-c)  nesmí být starší než tři měsíce. V opačném případě beru na vědomí, že mohu být z nezávazné evidence 
žadatelů o pronájem obecního bytu vyřazen/a/. 

Výslovně prohlašuji, že souhlasím se správou, zpracováním a uchováním výše uvedených údajů zaměstnanci zařazenými do 
ÚMOb Ostrava–Jih, která bude probíhat za účelem evidence žádostí o pronájem obecního bytu ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava–Jih. Správa, zpracování a uchování údajů bude probíhat v rozsahu 
nezbytném pro naplnění účelu uvedeného v předešlé větě.  
 

V ................................................. dne .................................  ........................................................... 

                      Podpis žadatele 

Jméno a příjmení žadatele: 

Narozen/a:      

Trvalé bydliště:      

1.)      

      

2.)       

      

3.)       

      

 


