ŽÁDOST
O NÁJEM BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

1. ŽADATEL:
Příjmení: ..…………………………………………………….….. Jméno: …....……………………………………Titul:………...…….
Rodné příjmení: ……………………………………....…… datum. nar: ……..………..…………… Státní přísluš.: ………………..
Stav: ……………………….… Čís. občan. průkazu: ………………………….…… Druh důchodu : ……...…...………..……..……
Trvalý pobyt:

Obec: ……………………………………….. Část obce: ……………………………………… PSČ: ………..……...
Ulice: ………………………………………………………….……Číslo popisné: ……………………………..……..

Telefon: ………………………………….. Mobilní telefon: …………………………… E-mail: ………………………….……………
Manžel/ka: ……………………………………………………………………………………… nar.: ……………………………………

2. OPATROVNÍK:
Vyplňte pouze v případě, že žádost podává osoba, která byla ustanovena soudem jako opatrovník.
Příjmení: ..…………………………………………………….......... Jméno: …....…………………………Rod.vztah:………...…….
Rodné příjmení: ………………………………………… Datum naroz. : ………………………..… Státní přísluš.: ………………..
Trvalý pobyt:

Obec: …………………………………………..………………….……………………… PSČ: …………………….....
Ulice: …………………………………………………..……………Číslo popisné: ……………………………..……..

Telefon: ………………………………….. Mobilní telefon: …………………………… E-mail: ………………..………………………
Opatrovník ustanoven rozhodnutím okresního soudu v ……………...………….……………………………………………………..
č.j. ……………..………………………………………………………………. ze dne ……………………………………………………

3. DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
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4. SOUČASNÝ POSKYTOVATEL PEČOVATELSKÉ NEBO OBDOBNÉ SLUŽBY
název poskytovatele:

5. DOPORUČENÍ LÉKAŘE – uveďte, zda žadatelé jsou nebo nejsou schopni samostatně
užívat nájemní byt. Neuvádějte konkrétní diagnózu.

V ……………………….. dne ……………………..

……………………………..……
razítko a podpis lékaře

6. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE/OPATROVNÍKA:
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom/a případných následků,
které by pro mne z nepravdivých údajů vyplývaly.
Svým podpisem rovněž dávám svůj výslovný souhlas k tomu, aby Městská pečovatelská služba v
Lounech, podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, shromáždila a zpracovala
a aktualizovala moje osobní údaje nezbytně nutné pro řízení ve věci uzavření nájemní smlouvy.
Přílohy k žádosti (nehodící se škrtněte):
a) rozhodnutí o přiznání formy důchodu,
b) rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud byl žadateli přiznán,
c) fotokopii smlouvy o poskytování pečovatelské nebo podobné sociální služby, pokud ji
žadatel uzavřel s některým z poskytovatelů sociálních služeb,
d) fotokopie rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, jedná-li se o žadatele
zbaveného způsobilosti k právním úkonům.

V ……………………….. dne ……………………..

……………………………..……
podpis žadatele
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