Žádost o vydání osvědčení podle § 2279 OZ (přechod nájmu)
Úřadu Městské části Praha 7
Odboru majetku
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

údaje podatelny - přízemí ÚMČ P7 - číslo dveří 86/15

posepsána dne ………………………….
žadatel / oznamovatel

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
Email:
Trvalý pobyt na
území MČP7 od:
Stav:
Číslo OP:
Vydal:
Dne:

Údaje o manželovi (manželce) žadatele:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Trvalý pobyt na
území MČP7 od:
Stav:
Číslo OP:
Vydal:
Dne:
Pozn. Při odděleném bydlení manželů nutno doložit charakteristiku bytu manžela (manželky), potvrzenou
správcem objektu nebo majitelem objektu.
___________________________________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ: Některé typy žádostí musí být projednány příslušnými orgány MČ Praha 7, zpravidla Bytovou komisí a následně
Radou MČ Praha 7. Konkrétní informaci o způsobu projednání Vaší žádosti Vám rádi poskytneme osobně v kanceláři našeho
odboru či po telefonu na číslech 220 14 linky 4021 a 4232.
1)

uvedením Vašeho telefonu a emailu usnadníte a urychlíte komunikaci s naším pracovníkem
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Žádost o vydání osvědčení podle § 2279 OZ (přechod nájmu)
Úřadu Městské části Praha 7
Odboru majetku
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

údaje podatelny - přízemí ÚMČ P7 - číslo dveří 86/15

Žádám tímto o vydání osvědčení o přechodu bytu podle § 2279 v Praze 7

v domě č. p. ………………. v ulici ……………………………..………… č. o.: …………… v(e) ……… podlaží,
o velikosti …………… po dosavadním nájemci: ……………………………...
Datum nastěhování podle OP: …………………………………..
Vztah k dosavadnímu nájemci: …………………………………………………………………

Vyplňte prosím čitelně, nevyplněné údaje proškrtněte

___________________________________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ: Některé typy žádostí musí být projednány příslušnými orgány MČ Praha 7, zpravidla Bytovou komisí a následně
Radou MČ Praha 7. Konkrétní informaci o způsobu projednání Vaší žádosti Vám rádi poskytneme osobně v kanceláři našeho
odboru či po telefonu na číslech 220 14 linky 4021 a 4232.
1)

uvedením Vašeho telefonu a emailu usnadníte a urychlíte komunikaci s naším pracovníkem
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Žádost o vydání osvědčení podle § 2279 OZ (přechod nájmu)
údaje podatelny - přízemí ÚMČ P7 - číslo dveří 86/15

Úřadu Městské části Praha 7
Odboru majetku
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

Následující údaje vyplňuje správce domu:

Hrazení nájemného a služeb:

Jako příslušníci domácnosti jsou na evidenčním listě hlášeni:
jméno

příjmení

Právo nájmu zaniklo:

Dat. narození

příbuz. vztah

od kdy

A) úmrtím oprávněného nájemce

V případě ad A) uveďte datum úmrtí: ……………………………………………
jedná se o byt ve vlastnictví: ……………………...……………………………...
Čestně prohlašuji, že nemám sám, ani můj manžel (manželka) v nájmu nebo ve vlastnictví jiný
byt.
………………………………………….

……………………………………

razítko a podpis OMA ÚMČ Praha 7
(ověřeno podle OP)

razítko a podpis správce objektu

………………………………………….
podpis

……………………………………
datum

___________________________________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ: Některé typy žádostí musí být projednány příslušnými orgány MČ Praha 7, zpravidla Bytovou komisí a následně
Radou MČ Praha 7. Konkrétní informaci o způsobu projednání Vaší žádosti Vám rádi poskytneme osobně v kanceláři našeho
odboru či po telefonu na číslech 220 14 linky 4021 a 4232.
1)

uvedením Vašeho telefonu a emailu usnadníte a urychlíte komunikaci s naším pracovníkem
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Žádost o vydání osvědčení podle § 2279 OZ (přechod nájmu)
Úřadu Městské části Praha 7
Odboru majetku
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

údaje podatelny - přízemí ÚMČ P7 - číslo dveří 86/15

Svědecká výpověď pro vydání osvědčení o přechodu bytu podle § 2279 OZ
Já, níže podepsaný:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
Email:
Trvalý pobyt na
adrese od:
Číslo OP:
Vydal:
Dne:
prohlašuji, že níže uvedená osoba:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Číslo OP:
Vydal:
Dne:

se trvale vyskytuje na adrese mého bydliště. Uvedené údaje v této svědecké výpovědi jsou pravdivé a úplné.
Současně prohlašuji, že jsem si vědom(a) právních následků nepravdivé svědecké výpovědi.

V Praze, dne ……………………………

…………………………………….

___________________________________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ: Některé typy žádostí musí být projednány příslušnými orgány MČ Praha 7, zpravidla Bytovou komisí a následně
Radou MČ Praha 7. Konkrétní informaci o způsobu projednání Vaší žádosti Vám rádi poskytneme osobně v kanceláři našeho
odboru či po telefonu na číslech 220 14 linky 4021 a 4232.
1)

uvedením Vašeho telefonu a emailu usnadníte a urychlíte komunikaci s naším pracovníkem
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Žádost o vydání osvědčení podle § 2279 OZ (přechod nájmu)
Úřadu Městské části Praha 7
Odboru majetku
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

údaje podatelny - přízemí ÚMČ P7 - číslo dveří 86/15

Vyplňte prosím čitelně, nevyplněné údaje proškrtněte

OMA - ODBOR MAJETKU - oddělení pronájmů
K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ PODLE § 2279 OZ
JE NUTNÉ DOLOŽIT:

1) úmrtní list původního nájemce
2) dekret, dohoda nebo nájemní smlouva původního nájemce na předmětný byt v originále (nebo
ověřená kopie)
3) pokud se jedná o přímého příbuzného
– rodný list za účelem prokazatelnosti příbuzenského poměru s původním nájemcem
– prokázání společné domácnosti s původním nájemcem (svědecká výpověď)
4) vyplněný a potvrzený evidenční list – starší a současný (2x)
5) pokud se jedná o rozdělené manželství
- potvrzení o trvalém pobytu partnera
6) Pokud se jedná o rozvedené manželství
- rozvodový list (rozvodový rozsudek s vyznačením nabytí právní moci)
7) Potvrzení o trvalém bydlišti žadatele (vydá odbor správních agend)
s výhradou dalších dokladů

___________________________________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ: Některé typy žádostí musí být projednány příslušnými orgány MČ Praha 7, zpravidla Bytovou komisí a následně
Radou MČ Praha 7. Konkrétní informaci o způsobu projednání Vaší žádosti Vám rádi poskytneme osobně v kanceláři našeho
odboru či po telefonu na číslech 220 14 linky 4021 a 4232.
1)

uvedením Vašeho telefonu a emailu usnadníte a urychlíte komunikaci s naším pracovníkem
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