
Žádost o souhlas s převodem  členských práv a povinností a s uzavřením nájemní smlouvy  

Bytové družstvo Nad Střelnicí, družstvo, IČ: 26272768, Tomečkova 3, 638 00, Brno     

Já níže podepsaný(á) žádám tímto o vydání souhlasu s převodem členských práv a povinností a 
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. ......   v ....NP, sekce ......., ul. ................................... a 
prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se  

stanovami bytového družstva, jakož i s podmínkami nájmu a uvádím tyto údaje : 
 manželé uvádějí údaje společné i údaje týkající se každého z nich jednotlivě, pokud se od společných 
údajů liší :: 

1. Jméno a příjmení, titul, rod. stav :   

 ………………………………………......................................  rod. stav. ................................ 
    
2. Trvalý pobyt:  ulice, č.p./č.or.. .................................................................................................. 

 
obec…………………….................................            PSČ  ...................................................... 

 
3.   Rodné číslo: …………………………………,   ………………………………… 

 
4.  Telefon: ………………………………      e-mail  .................................................................. 

Popis stávajícího bydlení: 
� nejsem nájemcem  bytu /ani manželka /  

� bydlím/e u .. /rodičů, jiných příbuzných – jméno, adresa/       ................................................. 
...................................................................................... 

 
� jsem žadatelem o byt u MČ ............................................. žadatelkou je manželka   

� jsem nájemcem bytu na dobu neurčitou 
a) družstevního - nájem bytu ukončím převodem čl.práv a povinností na  jinou osobu 

                    - nájem bytu neukončím 
b) obecního       - nájem bytu ukončím 

                                     - nájem bytu přejde ve smyslu § 706-708 obč. zákoníku  na osoby,  s nimiž                                
                  jsem vedl(a) spol. domácnost, a to na  …………………… (syn, dcera, 
       apod.)      
                                        
� jsem podnájemníkem bytu na dobu určitou/doložit sml. 

 
� jsem vlastníkem domu nebo bytu /. adresa................................................................ 

 - nemám v něm možnost bydlení /................................................................................ 
            - mám v něm možnost bydlení 
 
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zákonem č.133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění uděluji tímto statutárnímu městu Brnu na dobu 
neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracovávání svých osobních údajů v souvislosti 
s řešením mé žádosti o souhlas s převodem členství v bytovém družstvu a s uzavřením nájemní smlouvy, 
včetně využívání mého rodného čísla pro účely evidence a uzavření nájemní smlouvy. 
 Prohlašuji, že veškeré údaje o mé osobě,  uvedené v tomto prohlášení, jsou pravdivé. Beru na 
vědomí, že členství v BD podléhá souhlasu statutárního města Brna prostřednictvím Bytového odboru 
MMB a rozhodnutí  družstva. 
 
V   ………………   dne ...........................……      
         
                                              
       .......................................................  
             vlastnoruční podpis   
  


