
 

MĚSTO KUTNÁ HORA 
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 

odbor správy majetku 
tel.: 327 710 170, 327 710 111*, fax: 327 710 106 

e-mail: majetek@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz 
 

 

ŽÁDOST  
O  BYT  V  DOMĚ  ZVLÁŠTNÍHO  URČENÍ 

(DŮM PRO SENIORY) 
 

Jméno a příjmení:                                                                              Občanství: 
                                                                                                                         
 Telefon: 

 

Datum narození:                                    Rodné číslo:                       Rodinný stav: 
 

 

Trvalé bydliště:    
                                   __________________________________________________________             
Kontaktní adresa:  
                                   

    

Jméno a příjmení manžela(ky), partnera(ky) :                               Občanství: 
                                                                                                                         

                                                                                                                  Telefon: 

    

Datum narození:                                   Rodné číslo:      
                      

 

Trvalé bydliště: 
                                   __________________________________________________________     
Kontaktní adresa:  
 

 

Dosud užívám byt: *)    a)   nájemní obecní 
                                           b)   vlastní v rodinném domku 
                                           c)   nájemní v soukromém domě 
                                           d)   nájemní družstevní nebo služební 
                                           e)   vlastní, odkoupený od Města Kutná Hora  
                                           f)    jiná možnost (uveďte jaká): …………………………………………………….. 
*) označte patřičný údaj   

 

 
Velikost dosud užívaného bytu:  ………………… m2  V jakém podlaží se byt nachází: ……………… 
Kdo s Vámi v dosud užívaném bytě bydlí: (Jméno, příjmení a vztah k žadateli) 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
  



Stručné zdůvodnění podání žádosti o byt v domě pro seniory: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Upřesnění požadavku na byt v domě pro seniory:  
 
Lokalita: *)              ul. Školní    -   ul. Benešova    -   ul. U Havírny  -  nemám zvláštní požadavek     
 
Umístění bytu: *)   přízemí    -     1. patro    -        2. patro               -  nemám zvláštní požadavek      
 
Velikost bytu: *)     1+kk(1+1)       -         2+kk(2+1)                           -  nemám zvláštní požadavek 
 
*) označte patřičný údaj 

 

A) Prohlašuji, že nejsem a nebyl(a) jsem majitelem bytu, který jsem koupil(a) od Města Kutná Hora 
v rámci privatizace městského bytového fondu.   *) 
 

B) Prohlašuji, že jsem byl(a) majitelem bytu, který jsem koupil(a) od Města Kutná Hora v rámci 
privatizace městského bytového fondu.  *) 
 
C) Prohlašuji, že jsem majitelem bytu, který jsem koupil(a) od Města Kutná Hora v rámci privatizace 
městského bytového fondu.   *) 
Beru na vědomí, že pronájem bytu v DPS mi bude umožněn v případě, že se zaváži prodat svůj 
stávající byt zpět Městu Kutná Hora dle čl. II., odst. 2, písm.e) Pravidel k pronájmu bytů v domech 
zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora. 

*) z uvedených tří možností označte patřičný údaj kroužkem 

 
 
Prohlašuji, že nejsem v prodlení s plněním svých závazků vůči Městu Kutná Hora. 
 
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že jsem si vědom(a) povinnosti oznámit odboru 
správy majetku MÚ Kutná Hora veškeré změny ve skutečnostech uvedených v žádosti o pronájem 
bytu v Domě pro seniory do 30-ti dnů od vzniku nové skutečnosti.  
 
Výše uvedená prohlášení se v případě, že o byt v Domě pro seniory žádá manželský či partnerský pár, 
týkají obou žadatelů.  

 
 
V Kutné Hoře dne: …………………………………           ..………………………………………………………………. 
                                                                                                                Podpis/y žadatele/lů 
 

 

Nedílnou součástí žádosti o pronájem bytu v Domě pro seniory je stanovisko příslušného odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MÚ (obecního úřadu s rozšířenou působností podle trvalého pobytu žadatele), které bude 

zpracováno na základě místního šetření u žadatele. Uvedené stanovisko si na příslušném odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví MÚ vyžádá sám odbor správy majetku MÚ. 


