
ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ 

S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
 

V ŽELEZNÉM BRODĚ A BZÍ * 

Žadatel:  

Jméno ……………………… Příjmení………………………............ titul …….  

Datum narození …………………………...                  RČ…………..………….  

Místo narození ……………………………..  

Trvalé bydliště ……………………………………………………………………  

Skutečné bydliště…………………………………………………………………  

Občanství…………………….. rodinný stav…………………………………….  

Telefon (mobil)……............................... E-mail ................................................  

Žiji sám(a)     -      žiji ve společné domácnosti s:*………… .………………….  

…………………………………………………………………………………….  

Nejbližší příbuzní, které můžeme v případě potřeby kontaktovat:  

Jméno, příjmení, adresa, telefon, příbuzenský poměr.………………………….   

…………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………….  

Žádám o přidělení bytu společně s manželem, manželkou apod. (jméno a 

příjmení): ………………………………………………………………...............  

Pečovatelskou službu již využívám:                 ano             -              ne* 

Důvody pro umístění v Domě s pečovatelskou službou:....................................  

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 



 

Označte úkony pečovatelské služby, které budete chtít využívat v případě 

přidělení bytu v DPS : 

 

1) běžné nákupy, nutné pochůzky 

2) pomoc při zajištění stravy - obědy 

3) pomoc při zajištění chodu domácnosti -úklid 

4) pomoc při osobní hygieně 

5) doprovod k lékaři, zajištění léků 

6) praní prádla 

 

K žádosti dokládám potvrzení ošetřujícího lékaře o svém zdravotním stavu 

(stanovisko ke vhodnosti bydlení v DPS, pohyblivost a schopnost sebeobsluhy) 

 

Prohlášení:  

a) V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlasím se 

shromažďováním, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů, v 

rozsahu uvedených údajů v tomto formuláři a dále pak v rozsahu údajů 

uvedených a potřebných k vyřízení záležitosti výše označené, tj. v souvislosti s 

projednáním mé žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou.  

b) Souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu, která je nezbytná k účelu 

jejich zpracování a beru na vědomí, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to 

výhradně písemnou cestou. 

c) Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že osobní údaje budou 

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné 

podobě neautomatizovaným způsobem. 

d) Potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) a jsem si vědom/a svých práv podle 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle čl. 6 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

e) Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě k níže uvedenému datu a 

že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních 



údajů. Jsem si vědom(a), že nepravdivé údaje mohou mít za následek vyřazení 

mé žádosti z evidence uchazečů o přidělení bytu.  

 

Prohlášení správce: 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném 

pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k 

němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které 

zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení 

pracovního poměru nebo prací. 

 

V případě, že nebude v Domě s pečovatelskou službou volný byt, žádám o 

zařazení mé žádosti do seznamu žadatelů o umístění do Domu s pečovatelskou 

službou.  

 

V…………………………………………               dne………………………….  

 

………………………………………….. 

                                                               podpis žadatele 

* nehodící se škrtněte 

 


