
 

 

ODBOR VNITŘNÍCH  

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

odd. sociální a DPS  

 

 

 

 

 

 

 
Žádost o přidělení bytu v domě s  pečovatelskou službou 

 
 

1. Žadatel(jméno a příjmení):…………………………………………………………………………….. 
 
            Zákonný zástupce:………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Datum narození:…………………………    Místo narození:…………………………………….. 
             
               Telefon:………………………………………       Rodinný stav:…………………………………………… 
 

3. Adresa trvalého pobytu (obec, ulice, číslo popisné, PSČ): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Požadavek na byt (nehodící se škrtněte):         jednopokojový                 dvoupokojový 
 

5. Osoba, s níž uplatňuji žádost o přidělení bytu: 
 

               Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum a místo narození:……………………………………………………………………………………… 
 
Trvalý pobyt:………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vztah k žadateli:    manžel, manželka                                        druh, družka 
 

6. Pobírám příspěvek na péči     ano     ne                Stupeň příspěvku na péči:  1., 2., 3., 4. 
 

7. V době podání žádosti je žadatel příjemcem pečovatelské služby:   
               ano    -   pouze obědy 
                              jiné služby (jaké) …………………………………………………………………………………………….. 

 
ne 

8. V případě přidělení bytu v DPS mám zájem o poskytování  pečovatelských  služeb: 
(úklid, nákupy, dovoz obědů, praní prádla, žehlení, drobné ošetřovatelské úkony, hygiena) 
  
ano            ne 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



9. Důvod podání žádosti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
10. Žadatel bydlí: 

- ve vlastním  domě                   bytě – kategorie I, II, III, IV  (zaškrtněte odpovídající) 
- v nájmu – podnájmu 

- Ostatní případy (uveďte konkrétně) 
 

11. Žadatel bydlí:      sám           rodina bydlí v místě bydliště             rodina bydlí v jiné obci 
                               s rodinou, kde je počet osob ve společné domácnosti……………………………… 
 

12. Žadatel byl v odboji dle zák. č. 255/46 Sb.:           ano                         ne 
 

13. V případě přidělení bytu v DPS  uvolním byt pro potřeby města:    ano                     ne 
 

14. Druh důchodu :……………………………………….výše důchodu:……………………………………………………. 
 

15. Kontakt na nejbližší příbuzné žadatele: 
Příjmením jméno                   vztah k žadateli         bydliště                                                        telefon 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Prohlášení:    

a) V souladu se zák.č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, souhlasím s vedením os. 

a citlivých údajů o mé osobě (např. RČ, zdr.stav.) v souvislosti s vedením a 

projednáváním mé žádosti o byt v DPS a v souvislosti s poskytováním pečovatelské 

služby.  

b) Současně souhlasím s tím, že do mé spisové evidence v souladu s „Kritérii pro přidělení 

bytu v DPS“ mohou nahlížet členové sociální komise, členové Rady města Roztoky, 

pracovníci Odboru vnitřních a sociálních věcí MÚ Roztoky. Evidence bude vedena po 

dobu trvání žádosti o nájem bytu v DPS, po dobu nájmu bytu v DPS a dále po dobu 

nezbytně nutnou k archivaci spisové dokumentace.  

c) Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v dotazníku jsou pravdivé a skutečné k níže 

uvedenému datu. Jsem si vědom/a  toho, že zkreslování údajů v dotazníku může mít za 

následek vyřazení z evidence žadatelů, že pracovník Odboru vnitřních a sociálních věcí  

nebo člen sociální komise MÚ Roztoky může provést kontrolní návštěvu. 

Datum vyplnění žádosti:………………………………………… Podpis žadatele:…………………………………………..                     

Vyplněnou žádost předejte nebo zašlete na adresu: Městský úřad Roztoky, nám 5. Května 2, 252 63 Roztoky 
Upozornění:  
Veškeré změny týkající se údajů v žádosti je třeba písemně nahlásit na výše uvedené adrese.  Informace je 
možné získat na Odboru vnitřních a sociálních věcí MÚ Roztoky osobně nebo telefonicky na číslech: 220400228  
a 220400229. 


