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ŽÁDOST  O  NÁJEMNÍ  BYT VE VLASTNICTVÍ MĚSTA TURNOV 
 

 

 

velikost žádaného bytu …...................   evidenční číslo žádosti ….................................... 

       den podání žádosti ….......................................... 

 

 

Žadatel 

Jméno, příjmení, titul: ............................................................................................ 

Datum narození: ...................................................….……………........................ 

E-mail: …………………………………………………………………………… 

 

Adresa trvalého bydliště 

Obec: .......................................................................PSČ: ..................................... 

Ulice, číslo popisné: ..................................................... Telefon: .......................... 

 

Adresa skutečného bydliště (vyplňte, pokud se neshoduje s trvalým bydlištěm) 

Obec: ....................................................................... PSČ: .................................... 

Ulice, číslo popisné: ...................................................... Telefon: ......................... 

 

Další osoby, které budou společně s žadatelem v bytě bydlet  

Jméno, příjmení, rok narození, vztah k žadateli 

  

……………………….………………………………………………………… 

……………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Současné bytové podmínky žadatele a osob, které budou společně s žadatelem v bytě bydlet 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Zdůvodnění žádosti o pronájem bytu  

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

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

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

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

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

 

Zájemce z úřadu práce (přiměřené bydlení)                     ANO*)               NE*) 

*) nehodící se škrtne 

 

Prohlášení žadatele včetně osob, které budou byt spoluužívat: 

  

Žadatel čestně prohlašuje, že: 

• jsem schopen hradit nájemné a platby za služby s nájmem spojené v předpokládané výši 

• jsem uvedl(a) pravdivé údaje, odpovídající skutečnosti a dávám tímto souhlas s provedením jejich 

kontroly. 

• seznámil jsem se s pravidly hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov (příloha č. 1 žádosti) 

 

Další osoby, které budou byt užívat čestně prohlašují, že  

o jsem uvedl(a) pravdivé údaje, odpovídající skutečnosti a dávám tímto souhlas s provedením jejich 

kontroly. 

o Jsem se seznámil(a) s pravidly hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov (příloha č. 1 

žádosti) 

 

 

 

Podání této žádosti nezakládá nárok na přidělení bytu. 

 

 

 

 

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

 podpis žadatele    podpis dalších osob, které budou byt užívat 

 

 

 

 

Příloha žádosti: 

č.1 – pravidla hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov 

č.2 - souhlas se zpracováním osobních údajů 
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Příloha č. 1 

 

Pravidla hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov 

schválená Radou města Turnov dne 24.6.2021, č. usnesení 467/2021, aktualizace dne 26.5.2022, 

č. usnesení 394/2022 
 

DOMY S NÁJEMNÍMI BYTY 
 

Tato pravidla upravují podmínky a postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví města Turnov.  

 

a) Žádost o byt lze podat těmito způsoby: na podatelnu Městského úřadu Turnov písemně nebo osobně 

anebo elektronicky s ověřeným digitálním podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. 

Doporučuje se využít formulář žádosti, který je součástí těchto Pravidel a je k dispozici v písemné 

podobě na odboru správy majetku Městského úřadu Turnov nebo v elektronické podobě na 

https://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/formulare-a-zadosti.html#ODBOR_SPRAVY_MAJETKU 

b) Žadatel dosáhl zletilosti (tj. dovršením 18 let nebo uzavřením manželství). 

c) Žádost zaeviduje odbor správy majetku MÚ Turnov. Neúplná žádost, která ani po vyzvání odborem 

správy majetku nebyla doplněna ve lhůtě do 60 dnů, bude radou města vyřazena z evidence žádostí. 

d) Seznam všech zaevidovaných žádostí je odborem správy majetku MÚ Turnov veden v pořadí podle 

stanovených kritérií. 

e) Informace uvedené v žádosti prověří odbor správy majetku MÚ Turnov ve spolupráci s dalšími 

odbory městského úřadu a předkládá je k projednání Komisi sociálně bytové Rady města Turnov 

(dále jen Komise). 

f) Komise žádosti projedná a k jednotlivým žádostem se na svém jednání vyjádří stanoviskem. 

g) Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je plnění všech povinností žadatele vůči městu Turnov 

plynoucí z Pravidel hospodaření s nájemními byty ve vlastnictví města Turnov. Při podpisu nájemní 

smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota, u bytu o velikosti 1+0 ve výši 5.000 Kč, u bytu o velikosti 

1+1 a 1+2 ve výši 10.000 Kč, u bytu o velikosti 1+3 ve výši 15.000 Kč. 

h) Odbor správy majetku MÚ Turnov předloží radě města seznam žádostí o přidělení bytu s vyjádřením 

Komise vč. návrhu náhradníků na přidělení bytu. Rada města rozhodne: 

• o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy vč. případných náhradníků  

• o nepřidělení bytu a vyřazení z evidence žádostí o byt 

• o zařazení do evidence žádostí o byt po dobu 1 roku od rozhodnutí rady města 

i) O rozhodnutí rady města budou žadatelé o byt odborem správy majetku vyrozuměni. 

j) Nájemní smlouvy jsou uzavírány vždy na dobu určitou (na období dvou let) s tím, že v případě, že 

nájemce bude plnit všechny povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy (včetně pravidel občanského 

soužití), může být tato nájemní smlouva opět nově uzavřena. Nájemné a úhrady spojené s užíváním 

bytu jsou specifikovány v měsíčním předpisu nájemného, který je součástí nájemní smlouvy. Výše 

nájemného je stanovena usnesením Rady města Turnov.  

k) Nájemce je povinen odevzdat byt pronajímateli v den, kdy nájem skončí, a to ve stavu, v jakém jej 

nájemce převzal s ohlédnutím na opotřebení. O odevzdání bytu pronajímateli se pořídí zápis o 

převzetí bytu. 

l) Odbor správy majetku MÚ Turnov na základě schválení žádosti v radě města, zašle úspěšnému 

žadateli písemnou výzvu s uvedením dne, hodiny a místa k převzetí bytu. Pokud se žadatel (budoucí 

nájemce) včas bez omluvy nedostaví k převzetí bytu, nebo tento byt odmítne dle schváleného pořadí 

byt bude přidělen tomu náhradníkovi v pořadí, který bude písemně vyzván k převzetí bytu.  
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Schválený žadatel a všichni náhradníci, kteří byt bez vážného důvodu odmítnou, budou na základě 

doporučení Komise vyřazeni z evidence žadatelů o nájemní byt.  

m) Žádosti jednotlivců jsou řešeny zpravidla do bytů velikosti 1+0, žádosti dvojic zpravidla do bytů 

velikosti 1+1, žádosti rodin (1 a více dětí) do bytů velikosti 1+2 nebo 1+3. 

n) Při přidělování nájemních bytů se využívá bodového hodnocení uvedeného v kritériích pro 

přidělování nájemních bytů. 

 

Kritéria pro přidělování nájemních bytů:   

Byty jsou přidělovány podle dosaženého bodového hodnocení na základě následujících pravidel: 

 

1. Trvalý pobyt žadatele na území města Turnova ke dni podání žádosti 

 

ano        30 bodů 

ne           0 bodů 

 

2. Trvalý pobyt žadatele na území obce v ORP Turnov ke dni podání žádosti 

ano        10 bodů 

ne           0 bodů 

 

3. Ostatní žadatelé s trvalým pobytem mimo město Turnov a ORP Turnov 

0 bodů 

 

4. Doporučení Komise sociálně bytové 

Komise doporučila žadatele     30 bodů 

Komise nedoporučila žadatele       0 bodů 

 

V případě rovnosti bodů má přednost žádost, která byla zaevidována dříve. 
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Příloha č. 2  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně poučení 
 

Já, níže podepsaný/á 

Jméno a příjmení:

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

Narozen/a:  

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

Bytem:  

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

Telefon: 

 ………………………………………………………………………………………… 

E-mail:  ………………………………………………………………………………………… 

(dále jen „Subjekt údajů”) 

uděluji tímto městu Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 Turnov, IČO: 00276227, e-mailový 

kontakt: mu@turnov.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže 

uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

• Jméno a Příjmení 

• Datum narození 

• Trvalé bydliště, adresa pro doručování 

• Mobilní telefon, E-mailová adresa 

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:  

• Příjem, zpracování, ověřování správnosti údajů a vyřizování žádostí o nájemní byty ve vlastnictví 

města Turnov 

• Projednání a schválení žádosti 

• Evidenční, statistické a analytické účely agendy spojené s přidělováním bytů ve vlastnictví města 

Turnov 

3. Doba zpracování osobních údajů bude:  

• Po dobu evidence žádosti 

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše 

uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

*Poučení Subjektu údajů  

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: 

• Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za 

výše uvedených podmínek. 

• Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je uveden v části 2. „Účelem zpracování 

osobních údajů je“. Bez souhlasu Subjektu údajů se zpracováním osobních údajů není možno ze 

strany Správce naplnit předmět účelu zpracování osobních údajů. 

• Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování 

ani k profilování.  

 

 

 



                                                                 Město Turnov 

Městský úřad Turnov, odbor správy majetku, 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, tel. 481 366 111, datová schránka: vehbxe9, e-mail: mu@turnov.cz 

6 
 

 

• Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: Ing. Roman Šmíd, MBA, 

Moore Advisory CZ s.r.o., Karolinská 661/4, Karlín 186 00 Praha 8, tel.: 227 031 495, email: 

roman.smid@moore-czech.cz  

• Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele. 

• Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. 

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci 

nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám. 

• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo 

požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k 

jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že 

Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

 

 

 

V …………………………………  dne ………………………… 

 

 

 

 

…………………………………  

podpis Subjektu údajů  


