
Příloha č. 2 Hodnocení naléhavosti bytové potřeby pro účely sestavování pořadníku

Pro účely sestavování pořadníku se vyplňuje karta žadatele s těmito údaji:

Jméno a příjmení

Datum narození
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Rodné číslo

Rodinný stav

Adresa

Datum podání žádosti

Část I.

Část II.

Zde se žadateli přidělí body podle vyplněné žádosti.

1. Délka pobytu v obci:
Počítá se pouze trvalý pobyt, doby před přerušením trvalého pobytu v obci a po opětovném přihlášení se sčítají,
při ověření údajů se vychází z evidence ohlašovny pobytu MÚ.

2. Žádost byla podána:

3. Rodinný stav žadatele

4. Osoby do 18 let žijící se žadatelem ve společné domácnosti:

Městský úřad Holice
Odbor správy majetku a výstavby města

Stávající bytové poměry

5. Vztah žadatele k stávajícímu bydlení:

Čučiak Jan
Razítko



Strana 2 z 2

6. Výměra podlahové plochy připadající na jednu osobu:

Zdravotní stav a občanská způsobilost

7. Zdravotní stav žadatele a členů domácnosti:

8. Žadatel pracuje v městě Holice:

9. Způsob života žadatele a jeho rodinných příslušníků:

10. Posouzení žádosti bytovou komisí:
Posouzení na základě dalších informací ze žádosti, případně jinak zjištěných. Každý bodovaný faktor musí být
specifikovaný. Za každý faktor udělí komise ±1 bod. Body lze v tomto případě sčítat, v součtu lze udělit
maximálně ±5 bodů.

možnost žadatele platit nájemné / žadatel je zaměstnaný

přínos pro veřejný život města Holic

tíživá životní situace

bezúhonný občan vedoucí spořádaný život

Datum Podpis

Místo
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