OBECNÍ ÚŘAD PODOLÍ
došlo dne (podací razítko)

ŽÁDOST
o přijetí do „Integrovaného domu s chráněnými byty“
(dům s pečovatelskou službou – DPS)
Žádost o přidělení bytu pro dvě osoby

Do DPS mohou být přijati občané důchodového věku, nebo občané s plným
invalidním důchodem. Žadatel musí být soběstačný, samostatný, schopný sebeobsluhy a jeho
zdravotní stav nesmí vyžadovat komplexní lékařskou péči.
Samostatnou součástí této žádosti je vyjádření lékaře a jeho doporučení – ne starší než
1 měsíc.
Další součástí, kterou je nutno doložit při podání žádosti je aktuální potvrzení o výši
důchodu.

1. ŽADATEL

jméno, příjmení: _____________________________________________________________
trvalé bydliště: ______________________________________________________________
telefon: ____________________________________________________________________
datum narození: _____________________________________________________________
rodné číslo: _________________________________________________________________
stav: ______________________________________________________________________
poživatel důchodu (druh důchodu): ______________________________________________
výše důchodu: ______________________________________________________________
držitel průkazky TP, ZTP, ZTP/P: _______________________________________________
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2. ŽADATEL

jméno, příjmení: _____________________________________________________________
trvalé bydliště: ______________________________________________________________
telefon: ____________________________________________________________________
datum narození: _____________________________________________________________
rodné číslo: _________________________________________________________________
stav: ______________________________________________________________________
poživatel důchodu (druh důchodu): ______________________________________________
výše důchodu: ______________________________________________________________
držitel průkazky TP, ZTP, ZTP/P: _______________________________________________

Ostatní osoby trvale hlášené v bytě, domě (manžel, manželka, děti, vnoučata, atd.):
jméno, příjmení

příbuzenský poměr

kontakt - telefon
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poznámka

Blízcí příbuzní, kteří s žadatelem nežijí ve společné domácnosti:
jméno, příjmení

příbuzenský poměr

kontakt - telefon

poznámka

Stručné zdůvodnění žádosti o umístění:

DOTAZNÍK
(nehodící se škrtněte)
1
2

3
4
5

využívám pečovatelskou službu
v Podolí mám trvalé bydliště:
do 1 roku
do 5 let
do 10 let
nad 10 let
můj rodinný příslušník má trvalé bydliště v Podolí
jeho jméno a adresa:
bydlím v …….. podlaží, v domě je výtah
byt je bez základního příslušenství
bez splachovacího WC
bez rozvodu vody v bytě
bez teplé vody v bytě
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ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ano

ne

ano
ano
ano

ne
ne
ne

6
7

8

9

pouze topení na pevná paliva
byt je zdravotně závadný (doložit potvrzení stavebního úřadu)
rodinné příslušníky (manžel, rodiče, děti, sourozenci)
bydlí v místě mého trvalého bydliště
bydlí do 20 km od místa mého trvalého bydliště
bydlí nad 20 km od místa mého trvalého bydliště
jsem držitelem průkazu
TP
ZTP
ZTP/P
žádám o přidělení bytu:
pro dvě osoby

ano
ano
mám
ano
ano
ano

ne
ne
nemám
ne
ne
ne

ano
ano
ano

ne
ne
ne

ano

ne

žádám o přidělení bytu s …………………………………………..(plné jméno)
vztah k žadateli……………………………………………

Předběžně mám zájem o tyto hrazené služby (hradí žadatel):
1.
2.
3.
4.

obědy
praní prádla
žehlení
jiné, napište slovně

ano
ano
ano

ne
ne
ne

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků
nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších právních předpisů. Beru na vědomí, že
uvedení nepravdivých údajů je důvodem k vyřazení žádosti z výběrového řízení.
Podle ust. § 5 a následujících zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů dávám výslovný souhlas pro
zpracování svých osobních údajů za účelem přijetí do Domu s pečovatelskou službou v Podolí
a ke zveřejnění výsledků výběrového řízení.

___________________________
datum

___________________________
podpis žadatele
___________________________
podpis žadatele
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Rozhodnutí
Dne ______________ bylo rozhodnuto o ________________ žádosti ________________
ze dne_____________

Důvody rozhodnutí
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________
razítko a podpis
Rozhodnutí bylo žadateli zasláno dne:____________________________________________
Rozhodnutí si žadatelé vyzvedli osobně
dne:__________________ podpisy:__________________________
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