ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, BYTOVÝ ODBOR, BUDÍNSKÁ 2, 627 00 BRNO
PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽSKÁ 3, BRNO
místo pro podací razítko
podatelna ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, Brno

Oznámení o změně
v počtu a jménech osob v bytě
dle ust. § 2272 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Nájemce:
jméno, příjmení: ......................................................................... datum narození: …..................................
byt č. ….....

adresa bytu …............................................................................................. v Brně-Slatině

užívám byt na základě nájemní smlouvy (dekretu) č. .…........................... ze dne …................................

Oznamuji tímto pronajímateli změnu v počtu a jménech osob žijících v bytě:

x - označte křížkem požadovanou změnu
Přihlášení osoby do bytu
jméno, příjmení

datum nar.

Odhlášení osoby z bytu
jméno, příjmení

datum nar.

přihlašuji ode dne:
příbuzenský
vztah

trvalý pobyt (dle OP)

odhlašuji ode dne:
příbuzenský
vztah

trvalý pobyt (dle OP)

Oznámení o uzavření manželství*
jméno a původní příjmení

*) nebo registrovaného partnerství

datum uzavření manželství*:

nové příjmení
manžela(ky)**

datum nar.

trvalý pobyt (dle OP)

**) nebo registrované(ho) partnera(ky)

Oznámení o rozvodu manželství*
jméno a původní příjmení

datum nabytí právní moci:

nové příjmení

datum nar.

trvalý pobyt (dle OP)

*) nebo zrušení registrovaného partnerství

V.......................... dne: …...................................

............................................................
podpis nájemce

Poučení
dle ust. § 2272, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění:

Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez
zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má
se za to, že závažně porušil svou povinnost.

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.
Dávám tímto svůj dobrovolný souhlas k tomu, aby Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina zpracovávala veškerá
osobní data uvedená v tomto tiskopise pro účely pronájmu bytu a jejich evidenci.
Data uvedená v tomto tiskopise jsou zpracovávána bytovým odborem Úřadu městské části Brno-Slatina.
Žadatel má, jako subjekt údajů, právo přístupu k osobním údajům a právo obracet se na Úřad pro ochranu osobních údajů
v případě porušení zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.
S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

V........................... dne:...............................

.......................................................................................
podpis nájemce
a všech zletilých osob, které data do oznámení uvádějí

