
ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ DOHODY O VÝMĚNĚ BYTŮ MĚSTO BOHUMÍN  
 

Žadatel  
o 
schválení  
vým ěny 
bytů 
 
 
 
 
 
manžel/ka  

                      žadatel I.  
 
 ..................................................................... 
                    jméno a příjmení  
 
r.č. ................................................................ 
 
 

...................................................................... 
                    jméno a příjmení 
 
r.č. ................................................................ 
 

                        žadatel II.  
 
......................................................................... 
                        jméno a příjmení  
 
r.č.  .................................................................. 
 

 
......................................................................... 
                        jméno a příjmení 
 
r.č. ................................................................... 

Adresy  
nynějších 
bytů 

 
město ........................................................... 
 
ul. .................................................................   
 
č.p. ................... č. bytu ........... NP ............. 
 
vel. bytu.......................... kat. bytu................ 

 
město...............................................................  
 
ul. ....................................................................  
 
č.p. .................. č. bytu ................ NP ............. 
 
vel. bytu..................... kat. bytu........................ 

Ostatní  
osoby 
žijící ve 
spole čné 
domác-
nosti  

jméno               příbuzenský           datum  
příjmení            poměr                    narození 
 

 

 
                                                                      
 
                                                                       
 

jméno               příbuzenský           datum  
příjmení            poměr                    narození 
 

 

 
                                                                      
 
                                                                       
 

          
Čestné prohlášení  
Tímto prohlašuji, že všechny mé údaje v této žádosti jsou zcela pravdivé a úplné. Jsem/jsme si vědom/i 
případných následků, jenž by plynuly v případě uvedení nepravdivých údajů. Prohlašuji, že jsem seznámen 
s vybavením směňovaného bytu, jeho technickým stavem a výši nájemného po směně bytu. 
 

Poučení o zpracování osobních údaj ů 
V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů beru na vědomí, že mé osobní údaje budou dále zpracovávány, a svým podpisem potvrzuji, 
že jsem byl(a) řádně informován(a) o všech náležitostech souvisejících se zpracováním mých osobních údajů: 
Správcem osobních údajů je Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČO: 00297569.  
Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uzavření nájemní smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze 
v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění nájemní smlouvy. Pro tyto účely je poskytnutí osobních údajů 
nezbytné. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, trvání smlouvy, dále po dobu 
vedenou v příslušných právních předpisech a dále dle obecných promlčecích dob a požadavků pro statistické 
účely. Mám právo kdykoliv se obrátit na správce a na jeho pověřence na ochranu osobních údajů a požadovat 
informace o zpracování osobních údajů. Dále mám právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních 
údajů, právo na omezení zpracování a na přenositelnost údajů. 

 

 ............................................  ............................................. 
       podpis žadatele I.       podpis žadatele II. 
 

     Ověřený podpis žadatele (obou manželů nebo nájemců uvedených v nájemní smlouvě). 



 
Důvod vým ěny  bytu:  Důvod vým ěny bytu:  
  
  

 

Poučení:  
Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání 
(§ 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ObčZ,  v platném znění). Potvrzení správnosti údajů správcem 
bytového fondu nenahrazuje souhlas vlastníka domu jímž je Město Bohumín (dále jen Městský úřad). 
Souhlas ostatních pronajímatelů bytů, kterých se týká dohoda o výměně musí mít písemnou formu.  

                                               
 

NEVYPLŇUJTE !!! Vyplní p říslušný m ěstský (obecní) ú řad nebo vlastník bytu 
Vyjád ření 
správce 
bytů 
 

dluh na nájemném: 
                                   …................................ 
pravidelnost plateb:                       ANO 
                                                       NE 
uzavřená dohoda o splátkách:      ANO 
                                                       NE 
plnění dohody:                               ANO 
                                                       NE 
výše zaplacené jistoty: 
                                     ….............................. 
nájemní smlouva sjednaná od  
                                               ….................... 
na dobu  
               ….................................................... 

dluh na nájemném: 
                                   …................................... 
pravidelnost plateb:                       ANO 
                                                       NE 
uzavřená dohoda o splátkách:       ANO 
                                                       NE 
plnění dohody:                               ANO 
                                                       NE 
výše zaplacené jistoty: 
                                     …................................. 
nájemní smlouva sjednaná od  
                                               …....................... 
na dobu  
               …....................................................... 

 
 

 
cena nájemného ve výši   …............... Kč/m2   
 
plocha pro výpočet nájemného …........... m2 
 
byt licitován:             ANO 
                                   NE 
 
zůstatková částka  
licitovaného bytu: …...................................... 
                                                                         

 
cena nájemného ve výši   ….................. Kč/m2 
 
plocha pro výpočet nájemného …............... m2 
 
byt licitován:             ANO 
                                   NE 
 
zůstatková částka  
licitovaného bytu:  …........................................ 
                                                                              

 
 
Datum 
Razítko 
Podpis  
 

Potvrzení správnosti údajů správce 
bytového fondu. 

Potvrzení správnosti údajů správcem bytového 
fondu. 
 
 
 
 

 

                                                                            

 

Souhlas  k výměně bytu 

Nesouhlas  k výměně bytu 

Projednáno v bytové komisi dne ….................................. 

Podpis: 

Razítko 

 

Souhlas k výměně bytu 

Nesouhlas  k výměně bytu 

Projednáno v bytové komisi dne ...................... 

Podpis: 

Razítko: 

 


