
Ž  Á  D  O  S  T 
o schválení výměny bytů 

 

Žadatelé o 

schválení 

výměny 

 

…………………………………………………………………………. 
jméno a příjmení 

 

nar.: ………………………………………………………………… 
 
stav: ……………………………tel:……………………………… 
 
e-mail: …………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………… 

manžel/ka – jméno a příjmení 
 
nar.: ……………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………… 
jméno a příjmení 

 

nar.: ……………………………………………………………….. 
 
stav: …………………………tel:………………………………… 
 
e-mail: ……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………… 

manžel/ka – jméno a příjmení 
 
nar.: ……………………………………………………………….. 

Adresa 

stávajících 

bytů 

 
město: …………………………………………………………….. 
 
ulice: ……………………………………………………………….. 
 
č.p.: ………… č.b.: …..………. podlaží:…………………… 

 
město: ……………………………………………………………. 
 
ulice: ………………………………………………………………. 
 
č.p.: …..…… č.b.: ……………. podlaží: …………………… 

Velikost 

stávajících 

bytů 

0+1      1+1      1+2      1+3      1+4      1+… 
 

sklep:    ano/ne            balkón:    ano/ne 

0+1      1+1      1+2      1+3      1+4      1+…. 
 

sklep:     ano/ne           balkón:    ano/ne 

Spolubydlící 

osoby 

jméno                                      nar. 
 

……………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………….. 

jméno                                        nar. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………. 
 

 

Odůvodnění 
výměny bytů 

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

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

Vyjádření 

majitele 

domu či bytu 

majitel domu/bytu (mimo CHOMUTOVSKOU BYTOVOU a.s.), tj.: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

souhlasí se schválením výměny:  ano  /  ne 
 
………………………………………………………………………….       ……….……………………………………………………………… 

         datum                                                             podpis, příp. razítko 
 

 



 

 

Potvrzení o 

bezdlužnosti 

Statutární město Chomutov:  
 
dluh:  ANO, ve výši…………………………; NE 
 
 
……………………        ………………………………………… 
datum                                  podpis, razítko 
 
 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.: 
 
dluh:  ANO, ve výši………………………...; NE  
 
 
………………….         …………………………………………… 
datum                                podpis, razítko 

Statutární město Chomutov:  
 
dluh:  ANO, ve výši…………………………; NE 
 
 
……………………        ………………………………………… 
datum                                  podpis, razítko 
 
 
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.: 
 
dluh:  ANO, ve výši………………………...; NE  
 
 
………………….         …………………………………………… 
datum                                  podpis, razítko 

Potvrzení 

správce 

domu/bytu 

 

Počet osob v bytě hlášených: …………………………. 
 

Dluh na nájemném: ………………………………………… 
 
Měsíční nájemné: …………………………………………… 
 
Výměra bytu v m2: …………………………………………. 
 
 
…………………          ..………………………………………….. 
datum                                 podpis, razítko 

 
Počet osob v bytě hlášených: …………………………. 
 

Dluh na nájemném: ………………………………………… 
 

Měsíční nájemné: …………………………………………… 
 
Výměra bytu v m2: …………………………………………. 
 
 
…………………          ..………………………………………….. 
datum                                 podpis, razítko 

Čestné 
prohlášení 

 

 

 

Prohlášení o 

ochraně 

osobních údajů 

Prohlašuji na svou čest, že veškeré údaje, uvedené v žádosti, jsou pravdivé. V případě zjištění nepravdivých či zkreslených 
údajů beru na vědomí, že žádost o výměnu bytů nebude schválena. 
Současně beru na vědomí, že výměna nebude schválena, jestliže se přestěhuji před schválením žádosti o výměnu. 
 
Ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se 
shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto listinném dokumentu a poskytnutých 
společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., se sídlem: Chomutov, Křižíkova 1098/6, IČ: 27341313, jakožto správci těchto 
osobních údajů, a to toliko pro účely realizace vzájemné spolupráce a plnění smluvních podmínek v rámci založeného 
smluvního vztahu a po celou dobu jeho platnosti a účinnosti. Osobní údaje poskytuji sám a dobrovolně a prohlašuji, že tyto 
jsou správné a úplné. 

 

………………………………………………………………………….      ………………………………………………………………………… 
                         podpisy žadatelů                                                                podpisy žadatelů 
 
 

Žádost o 

schválení 

výměny přijal 

 
 
…………………………………………………………………………..     ………………………………………………………………………… 
                                 datum                                                                             podpis, razítko 

 


