Statutární město Brno

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – LÍŠEŇ
Majetkoprávní odbor, Jírova 2, 628 00 Brno, tel. 544 424 867

Žádost o zúžení nájemní smlouvy
Já níže podepsaný/á/ ............................................................... datum narození ...................................
žádám o zúžení nájemní smlouvy k bytu č. ........... na ulici ................................................... na moji
osobu, a to z důvodu :

- odstěhování jednoho z dosavadních společných nájemců
- úmrtí jednoho z dosavadních společných nájemců
- na základě soudního rozhodnutí nebo na základě uzavřené dohody mezi dosavadními společnými
nájemci

K zúžení nájemní smlouvy je třeba doložit :
- doklad opravňující k užívání bytu – např. nájemní smlouvu, dohodu o užívání bytu
- aktuální evidenční list ( vystaví předpis nájemného Odboru správy budov )
- v případě úmrtí jednoho z nájemců – úmrtní list
- v případě odstěhování nebo se vzdání práva užívání bytu – soudní rozhodnutí či dohodu mezi nájemci notářsky
ověřenou ( vzor přílohou).

Tel. číslo :

Podpis žadatele:

Informace o zpracování osobních údajů:
Žadatelem uvedené osobní údaje budou správcem zpracovány pro účely vyřízení „Žádosti o zúžení
nájemní smlouvy“ a následně pro uzavření smlouvy o nájmu bytu.
Kompletní informace o realizovaných zpracováních osobních údajů a o právech subjektů údajů dle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR ) jsou uveřejněny na webových stránkách (
https://www.brno-lisen.cz/ Urad v sekci Ochrana osobních údajů).

Příloha
Dohoda o zániku společného nájmu bytu

Nájemci bytu č. ……. , vel………. v domě …………………………………….

pan a paní ………………………………………………………………………..
shodně prohlašují, že se dohodli na zániku společného nájmu a zúžení nájemní smlouvy

pouze na jednoho nájemce u výše uvedeného bytu.
Důvodem dohody je trvalé opuštění společné domácnosti a odstěhování

pana/ paní ………………………………………………….. Výhradním nájemcem zůstává
pan/ paní ……………………………………………………

Pan/paní ……………………………………………………., který/rá se vzdává společného
nájmu bytů č. …….. na ulici ……………………………….., 628 00 Brno bere na vědomí,
že společný nájem bytu k datu …………………… zaniká.

……………………………

……………………………

ověřený podpis první nájemce

ověřený podpis druhý nájemce

