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Tuto přihlášku je nutné vložit do obálky, zalepit ji, označit heslem „VŘ na BJ MČ Praha 11 č. …/….“, nápisem 
„NEOTVÍRAT“ a do stanoveného termínu odevzdat do podatelny Úřadu MČ Praha 11! 

Přihláška 
na výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky vyhlášené Městskou částí Praha 11  

 
Bytová jednotka č. ………/……… (doplnit č. Bytové jednotky např. 9999/99) 

 
 

Identifikace účastníka/ů: 
jméno:    
příjmení/obchodní firma/ 
název: 

   

rodné číslo/IČ:    
rodinný stav a odkdy:     
adresa trvalého 
pobytu/sídla: 

   

adresa doručovací:    
(:    
e-mail:    
číslo datové schránky (má-li 
ji účastník zřízenou): 

   

číslo účtu pro vrácení kauce:    
 (dále jako „Účastník“)  

 
Čestné prohlášení Účastníka: 

 
Já, níže podepsaný Účastník, se tímto přihlašuji do záhlaví uvedeného výběrového řízení na prodej právně a 
fyzicky uvolněné bytové jednotky formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, neboť mám o koupi této 
bytové jednotky vážný zájem. 
Dále prohlašuji, že: 
- souhlasím s podmínkami tohoto výběrového řízení a budu v souladu s nimi postupovat, 
- splním závazky vítěze tohoto výběrového řízení, pokud se jím stanu, 
- jsem plně seznámen se stavem bytové jednotky,  
- jsem právně bezúhonný, tj. mám čistý trestní rejstřík, 
- vůči mému majetku, mé osobě v posledních třech letech nebylo zahájeno, neproběhlo a neprobíhá 

insolvenční řízení, konkurs či nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 
- nejsem v likvidaci, jde-li o právnickou osobu, 
- nejsem dlužníkem na daních, pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění, pojistném či penále na 

sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v České republice, 
- nejsem dlužníkem vůči MČ Praha 11 a vůči hl. m. Praze, 
- jsem schopen uhradit nabídnutou kupní cenu do stanoveného termínu, 
- jsem si vědom toho, že přihlášku, která nesplňuje podmínky výběrového řízení je vyhlašovatel oprávněn 

odmítnout, 
- dávám výslovně souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., a ust. § 

13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., se zpracováním svých osobních údajů, kterými jsou jméno, příjmení, 
rodné číslo, adresa trvalého pobytu, případně další, a to na období a pro: jednání v tomto výběrovém řízení, 
uzavření kupní smlouvy na bytovou jednotku, na dobu neurčitou pro zveřejnění v usneseních orgánů MČ 
Praha 11 (v tištěné podobě a na webových stránkách MČ Praha 11), dále prohlašuji, že tyto osobní údaje 
může MČ Praha 11 zpřístupnit všem odborům a oddělením Úřadu MČ Praha 11, správci bytové jednotky a 
SVJ v domě, kde se bytová jednotka nachází. 

A dále prohlašuji, že shora uvedené skutečnosti jsou pravdivé, což stvrzuji níže svým podpisem. 
	
 
------------------------------------------     ------------------------------------------ 
Úředně ověřený podpis Účastníka     Úředně ověřený podpis Účastníka 
 


