
Město Slušovice  
 

Žádost o byt  

v Komunitním domě pro seniory v ulici Dostihová 
 

Předpokládaná doba nastěhování do bytů Komunitního domu pro seniory je 1. 12. 2022. 
Vybraný žadatel musí k tomuto datu uzavřít nájemní smlouvu. Nájemní smlouva bude 
uzavřena se Službami města Slušovice, příspěvkovou organizací. 
Žadatel i další osoba, která bude s žadatelem v bytě bydlet musí mít v době nastěhování  
60 a více let. 
 
 
Příjmení a jméno žadatele  - hůlkovým písmem  
   
............................................................................................................................................................  
  
Datum narození …................................................ č. telefonu………………………………………….. 
 
e-mail ................................................................................................................................................  
  
Trvalý pobyt  ......................................................................................................................................  
 
adresa pro doručování ......................................................................................................................  
 
Žádám o velikost bytu: 
(zakřížkujte vámi vybraný byt) 
 
 Byt   -  30 m2   (přízemí) 
 Byt   -  30 m2  +  balkon 
 Byt   -  40 m2  +  balkon 
 Byt   -  42 m2  (podkrovní, se šikmými stěnami)    

 
1) Další osoba, která bude společně s žadatelem v bytě bydlet  
 
  Jméno, příjmení     rok narození     vztah k žadateli (nepovinné) 
  
  ……………………….………………………………………………………………………………….  
  
   
2) Současné bytové podmínky žadatele a osoby, která bude společně s žadatelem v bytě 

bydlet  
  
       ……………………….…………………………………………………………………………………..  
 
       …………………………………………………………………………………………………………... 
 



 Zdůvodnění žádosti o pronájem bytu (sociální důvody, zdravotní důvody apod.)  
Obsah tohoto bodu může být důležitým pro výběr nájemníka. Zdůvodnění je možné 
napsat i na samostatnou přílohu k žádosti. 

  
       ……………………….…………………………………………………………………………….. 
 
       ……………………………………………………………………………………………………… 
 
       ……………………………………………………………………………………………………... 
 
       ……………………………………………………………………………………………………..  
  
3) Prohlášení o příjmu žadatele či případně i osoby, která bude společně s žadatelem v bytě 

bydlet: 
(zakřížkujte jedno prohlášení) 
 

 Žadatel prohlašuje, že jeho čistý měsíční příjem za rok 2021 nepřesáhl částku 35 441Kč 
    (musí být započteny všechny příjmy – důchod, z pronájmů, z kapitálového majetku,      
    z podnikání atd.) 
 Žadatel a další osoba, která bude společně s žadatelem v bytě bydlet prohlašují, že jejich   
     společný čistý měsíční příjem za rok 2021 nepřesáhl částku 46 073Kč 
 
Upozornění:  

(Vybraný žadatel k pronájmu bytu i osoba, která bude společně s žadatelem v bytě bydlet 
musí před podpisem nájemní smlouvy doložit čistý měsíční příjem za rok 2021) 

 
  
4) Prohlášení žadatele včetně osoby, která bude společně s žadatelem v bytě bydlet:  
 
Žadatel i další osoba, která bude společně s žadatelem v bytě bydlet prohlašují, že  

- nejsou vlastníky nemovitosti (rodinný dům, byt) určené k bydlení   
- nemají podíl v bytovém družstvu 
- nejsou ke dni podání žádosti dlužníky vůči městu Slušovice   

 
 
Upozornění:  
Nejedná o domov důchodců s ošetřovatelskou péčí, ale pouze o dům s byty  pro seniory, 
ve kterém je oproti běžným nájemním bytovým domům společenská místnost pro setkávání 
obyvatel domu. Pro zlepšení dostupnosti bytů ve vyšších patrech je v budově osobní výtah. 
 
  
Datum podání žádosti: ……………………………… 
 
 
podpis žadatele   ……………………………………..      
 
 
podpis osoby, která bude společně  s žadatelem v bytě bydlet   ………………………………. 


