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ŽÁDOST O BYT S KOEFICIENTEM NIŽŠÍM NEŽ
1,0 KVALITY DOMU
Základní informace:
Ţádost o byt.
2.
Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Kaţdý občan, který splňuje následující podmínky:
a) je fyzickou osobou a dosáhl plnoletosti
b) je fyzickou osobou a potřebuje byt jako byt náhradní z důvodu:
- společnému nájemci byl zrušen nájem
- pro osobu, která se ţadatelem uţívala byt na základě vedení společné domácnosti
c) je fyzickou osobou, která je vlastníkem nemovitosti a potřebuje byt jako byt náhradní
d) je právnickou osobou, která potřebuje byt:
- jako náhradní pro nájemce, kterému byl zrušen nájem bytu
- jako byt sluţební pro zajištění své činnosti
3.
Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Ţádost o byt můţe podat občan na příslušném tiskopise v oddělení nájmu bytů Odboru
bytového MMP
Podmínky pro podání ţádosti:
- řádně vyplněný tiskopis „Ţádost o byt“
- doloţení příjmů ţadatele
- čestné prohlášení, ţe není vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti (zejména bytu či
bytového domu)
4.
Způsob podání žádosti:
Písemné podání.
5.
Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Ţádost je třeba podat v kanceláři č. 17, Škroupova 5, Plzeň a to v úřední dny (pondělí a
středa) od 8.00 do 17.00 hodin.
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6.
Formuláře, doklady, náležitosti:
Tiskopis „Ţádost o byt se souhlasem se zpracováním osobních údajů“.
Doklad o příjmu ţadatele.
Tiskopis „Čestné prohlášení“, ţe není vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti.
7.
Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Nejsou.
8.
Lhůty pro vyřízení:
Nejsou.
9.
Účastníci řízení:
Nejsou.
10. Další požadované činnosti:
Ţádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů
1.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“)



Usnesení RMP č. 782 odst. II/1. ze dne 28. června 2018 – Nakládání s byty a nebytovými
prostory ve vlastnictví města Plzně
Usnesení RMP č. 782 odst. II/2. ze dne 28. června 2018 – Podmínky pro výběr nájemců do
uvolněných bytů v domech ve vlastnictví města Plzně

Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Pouze změnou příslušného rozhodnutí městského orgánu.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
V případě porušení podmínek uvedených v tiskopisu „Ţádost o byt“ je ţádost vyřazena z
evidence.
14. Správce postupu:
Odbor bytový MMP.
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 1. 2008
16. Datum provedení poslední aktualizace:
11. 12. 2018
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
12.

Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba
konzultovat svůj požadavek s úředníkem příslušného úřadu. Předložená žádost může
být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění
některých údajů.
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