
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  
na byt ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí 
Pro podatelnu: místo pro razítko podatelny a štítek s čárovým kódem je na zadní straně této žádosti 
1. Osobní údaje 
 
Jméno  a příjmení žadatele/ žadatelky  ………………………………..………………………….. 
 
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………….. 
 
Datum narození: …………………………  ………………….………………………….. 
 
Telefonní číslo…………………………… 
 
Jméno a příjmení manžela/manželky  ………………………………………naroz.dne…………………… 

Další spolubydlící osoby: 
Jméno a příjmení              vztah k žadateli   datum narození 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2. Žádám o prodloužení nájemní smlouvy        
 
na byt číslo .…………………… v domě čp……………   ulici………………………………………. 
 
končící nájemní smlouva byla uzavřena do dne: ………………                          v uvedeném bytě  
 
dluh na nájmu:  nemám – byl, ale je již zaplacen - mám a splácím – mám a nesplácím    
 (  zakroužkujte  možnost, která dle Vašeho názoru odpovídá skutečnosti) 

 

 
3.Prohlášení            

Beru/ bereme na vědomí, že pokud mám/e neuhrazené pohledávky, evidované 
na městském úřadě Ústí nad Orlicí nebo u jeho zřízených či založených 
organizací, není možné prodloužit nájemní smlouvu bez úhrady dluhu nebo 
jeho splácení. 
 
(Podepište i souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně) 
                                                                                                                 

datum vyplnění žádosti                                         
podpis žadatele                                                                podpis manžela – manželky 



Souhlas se zpracováváním osobních údajů  
 

Osobní údaje, uvedené na přední straně žádosti, budou při vyřizování Vaší žádosti o prodloužení 

nájemní smlouvy na byt ve vlastnictví města zpracovány na Městském úřadě Ústí nad Orlicí:  

Ke zpracování osobních údajů dochází při zápisu podaných žádostí v agendě Spisová služba 

Informačního systému Radnice VERA, dále budou použity při projednávání žádostí v bytové komisi 

rady města Ústí nad Orlicí a schvalování v Radě města Ústí nad Orlicí, a při korespondenci se 

žadateli.  

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováváním osobních údajů je možné kdykoliv 

písemně odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor 

sociálních služeb, oprávněn nadále Vaše osobní údaje zpracovávat. V tomto případě nemůže 

rozhodovat o podané žádosti, neboť poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro zhodnocení Vaší 

žádosti a rozhodnutí o ni.  

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, SOUHLASÍM/E s tím, aby Městský úřad Ústí nad Orlicí v souvislosti 

s prodloužením nájemní smlouvy, zpracovával mé/naše osobní údaje, za podmínek výše 

uvedených. 

   

............................................................ .......................................................................  

jméno a příjmení žadatele   datum a vlastnoruční podpis žadatele 

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

Jméno a příjmení manžela-manželky datum a  podpis manžela/manželky 

 

Další zletilé spolubydlící osoby -  jméno a příjmení, datum a  podpis: 

 

………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

………………………………………………………………….………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Místo pro razítko podatelny a štítek s čárovým kódem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


