
Roztocký dům s pečovatelskou službou byl slavnostně otevřen 14.7.2003. Nacházejí se v 

něm byty zvláštního určení pro seniory nad 65 let, kteří jsou soběstační. Byty jsou 

přidělovány na základě žádostí občanů. O přidělení bytů žadatelům rozhoduje rada města. 

Objekt spravuje Město Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky. 

Žádosti eviduje odbor sociální a DPS v pořadníku roztockých i mimoroztockých občanů. Pro 

umístění byla schválena kritéria a dle nich doporučuje radě města umístění žadatelů odbor 

sociální a DPS po projednání v sociální komisi města. Přednost v umístění mají občané s 

trvalým pobytem na území našeho města. 

 

Kritéria pro přijetí žadatelů o umístění do Domu s pečovatelskou službou:  

(schváleno usn. RM č. 42 - 2/2003 dne 29.1.2003 a usn. 121 – 5/2018 ze dne 11.4.2018)  

- trvalé bydliště v obci a jeho délka  

- zdravotní stav žadatele – podmínkou soběstačnost  

- věk nad 65 let  

- podání žádosti až po dosažení věku 65 let 

- využívání pečovatelské služby (úklid, nákupy, obědy, praní prádla atd.)  

- zajištění finančního krytí nákladů na byt  

- řádně vyplněná žádost doložená potřebnými doklady (lékařské vyjádření, potvrzení      o 

výši důchodu)  

- sociální poměry žadatele 

Objekt DPS je dvoupodlažní a tvoří jej 26 bytů zvláštního určení. Pro jednotlivce slouží 

24 bytů, z toho 6 bezbariérových, a 2 byty pro manželskou dvojici. 

Byt pro jednotlivce je o velikosti 1+kk cca 19 m2. K bytu náleží předsíň s vestavěnou skříní 

-3,34 m2, koupelna se sprchovým koutem a WC - 3,7 m2. 

Bezbariérové byty jsou o velikosti 1+kk, pokoj cca 23 m2, předsíň s vestavěnou skříní - 5,7 

m2 a koupelna se sprchovým koutem a WC - 6,4 m2.  

Byty v 1. s 2. patře jsou s lodžií o výměře cca 6 m2. Byty v přízemí jsou bez lodžie. 

Byt pro manželkou dvojici je o velikosti 2+kk, pokoj - 19 m2, druhý pokoj - 13 m2, předsíň 

s vestavěnou skříní - 3,3 m2, koupelna se sprchovým koutem a WC - 3,7 m2      a lodžie.  

Součástí každého bytu je sklep o velikosti cca 2 m2. Kuchyňský kout je vybaven kuchyňskou 

linkou, lednicí a vařičem. 



 

V přízemí budovy je středisko osobní hygieny, kde je umístěna mandlovna, prádelna, 

pedikérna a je zde také zázemí pro provoz pečovatelské služby.  

Pečovatelky poskytují služby obyvatelům DPS i dalším roztockým a únětickým občanům 

v pracovních dnech od 7.00 do 19.00 hodin.  

V DPS nejsou poskytovány zdravotnické služby, proto je vhodný jen pro 

soběstačné seniory. 

 

 


