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                                                             Městská část Praha-Petrovice 
                                                               Úřad městské části Praha-Petrovice 

    Edisonova 429 
    109 00 Praha 10 
    datová  schránka: wmmbtke 

                                  www.prahapetrovice.cz 

  

Žádost  

o prodloužení doby nájmu bytu 
 
 
 
Identifikační údaje nájemce 

jméno příjmení nar. 

   

ulice č. 

telefon mobil email 

   

č. bytu nájem od nájem do 

 
 

Členové domácnosti 

jméno příjmení nar. vztah k nájemci 

    

    

    

    

    

 
 

Čestné prohlášení žadatele a členů jeho budoucí 
domácnosti starších 15ti let 
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Prohlašuji tímto: 
1. že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé, 
2. že proti žadateli není vedeno trestní stíhání, 
3. že žadatel nemá finanční závazky proti ČR, hl. m. Praze ani jeho městským 

částem, 
4. že celkový příjem všech členů domácnosti činí ................... Kč (čistý příjem) a 

příslušná potvrzení tvoří přílohu žádosti (potvrzení od zaměstnavatele, 
daňová přiznání a pod.), 

5. že neexistují jiné než prokázané příjmy všech členů domácnosti, 
6. že jsem si vědom toho, že uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů 

v této žádosti může mít za následek neplatnost nájemní smlouvy k bytu 
uzavřené na základě této žádosti, 

7. že souhlasím s tím, aby v žádosti uvedené osobní údaje byly uvedeny 
v neveřejném evidenčním systému vlastníka obecního bytového fondu MČ 
Praha – Petrovice. 

 
 
 
V Praze dne ...................................... 
 
 
                                                                  ...................................................... 
                                                                                podpis žadatele 
 

Podpis žadatele musí být úředně ověřen 
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Příloha č. 1 k žádosti 

 

Informace o zpracování osobních údajů 
 
 

Městská část Praha – Petrovice, se sídlem Edisonova 429, 190 00, Praha 10, IČ: 
00231363, jako správce osobních údajů, ve smyslu ustanovení § 11 zákona č 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů tímto i n f o r m u j e,  že osobní údaje vážící se k subjektu 
údajů budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého 
pobytu a to za účelem  

 jednání o uzavření nebo změně smlouvy o nájmu bytu v domech ve 
vlastnictví MČ Praha - Petrovice dle ust.  § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník v platném znění 

 jednání o uzavření nebo změně smlouvy o nájmu ubytovací místnosti 
v zařízení k tomu určeném dle ust. § 2336 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění 

 jednání o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu dle ust. § 2279 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

 plnění nájemní smlouvy nebo smlouvy o nájmu ubytovací místnosti 
v zařízení k tomu určeném a jeho vymáhání v soudním, exekučním a 
správním řízení 

 rušení údaje o místu trvalého pobytu. 
Osobní údaje budou uchovány  po dobu nezbytně nutnou, t.j. po dobu trvání 
nájemního vztahu a po jeho skončení po dobu než bude předmět nájmu vyklizen a 
odevzdán, než bude zrušen údaj o místu trvalého pobytu a než budou vymoženy 
pohledávky z uzavřené smlouvy. Pro stanovený účel bude správce pořizovat 
kopie průkazů a listin obsahujících chráněné a citlivé údaje, které budou 
archivovány ve spisu. 
Osobní údaje budou zpracovány správcem osobních údajů a zpracovatelem, tj. 
úřadem MČ Praha – Petrovice. 
 
 
S touto informací jsem se seznámil dne  ___________________ 
 
Podpis _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 


