
 
Registrace zájemce o nájemní bydlení v RESIDENZI MARIA 

nájemník ve věku nad 65 let 

Registrace bude považována za závaznou po uhrazení zálohy ve výši jednoho měsíčního nájmu 
včetně služeb. 
Při podpisu nájemní smlouvy bude požadován doplatek kauce na výši dvou měsíčních nájmů 
včetně služeb a první nájem včetně služeb předem. 
 
Čestné prohlášení nájemníka: 
Prohlašuji, že nemám vlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu. Nejsem členem bytového družstva 
s právem nájmu družstevního bytu ani neužívám právem nájmu nebo věcného břemene jiný byt nebo rodinný dům. 

 
 
 
 
 
  
 
V ...................................dne……........……         podpis žadatele………………….......……………….. 
  
 
Vyplněný formulář prosím zašlete na email info@novaveska.cz.  
V případě dotazů volejte  737 087 546 

Nájemník: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

Kontaktní adresa: 

Telefon/ e-mail:  
 

Možný termín nastěhování: 

Byt č.: 

Výše měsíčního nájmu: 

Výše měsíčních záloh na služby (teplá a studená voda, vytápění, elektřina společných prostor a bytu, 

údržba a úklid společných prostor včetně administrace): 

Měsíční nájem včetně služeb: 

 

RESIDENZ MARIA

FREUDENTHAL



 
Registrace zájemce o nájemní bydlení v RESIDENZI MARIA 

nájemník mladší 65 let 

Registrace bude považována za závaznou po uhrazení zálohy ve výši jednoho měsíčního nájmu 
včetně služeb. 
Při podpisu nájemní smlouvy bude požadován doplatek kauce na výši dvou měsíčních nájmů 
včetně služeb a první nájem včetně služeb předem. 
 
Čestné prohlášení nájemníka: 
Prohlašuji, že nemám vlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu. Nejsem členem bytového družstva 
s právem nájmu družstevního bytu ani neužívám právem nájmu nebo věcného břemene jiný byt nebo rodinný dům. 

Prohlašuji, že můj průměrný měsíční čistý příjem za posledních 12 měsíců nepřesáhl 20,681 Kč měsíčně u jednočlenné 
domácnosti, 27,575 Kč u domácnosti se dvěma členy a 33 090 Kč u trojčlenné domácnosti. 
 
 
 
 
  
 
V ...................................dne……........……         podpis žadatele………………….......……………….. 
  
 
Vyplněný formulář prosím zašlete na email info@novaveska.cz.  
V případě dotazů volejte  737 087 546 

Nájemník: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

Kontaktní adresa: 

Telefon/ e-mail:  
 

Možný termín nastěhování: 

Byt č.: 

Výše měsíčního nájmu: 

Výše měsíčních záloh na služby (teplá a studená voda, vytápění, elektřina společných prostor a bytu, 

údržba a úklid společných prostor včetně administrace): 

Měsíční nájem včetně služeb: 

 

RESIDENZ MARIA

FREUDENTHAL


