
Pečovatelská služba Slaný 
Brožovského 1015 
274 01 Slaný 

 

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU 
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VE SLANÉM 

 

ŽADATEL         

  Příjmení:         Jméno:       

  Státní příslušnost:    Datum narození:       

  Trvalý pobyt: 
Ulice, 
č.p.:       Obec:      

            
            
  Kontakt: Telefon:       E-mail:          

   
ID datové 
schránky:             

               
  Omezení způsobilosti k právním úkonům:       
             
     ne   ano. Prosíme, uveďte kontakty na opatrovníka.   
             
  Opatrovník:          
             
  Příjmení, jméno:       Telefon:       

  Trvalý pobyt: 
Ulice, 
č.p.:       Obec:       

             
  Mám zájem o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou     
             
     v Brožovského ulici    v ulici Na Sadech    
                      

 

INFORMACE PRO POSOUZENÍ POTŘEBNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY    

                      

  Žadatel pečovatelskou službu    má   
nemá 
zavedenou.    

             
  Žadatel má potřebu pečovatelskou službu využívat v rozsahu těchto úkonů:    
             
    Péče o vlastní osobu (pomoc/podpora při podávání jídla, pomoc/podpora při oblékání, svlékání,   
   pomoc při orientaci a pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko/na vozík)   
             
    Osobní hygiena nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní   
   hygieny, při péči o vlasy a nehty, při použití WC)     
             
    Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz/donáška jídla, pomoc   
   při přípravě jídla, příprava a podání jídla)     
             



    Zajištění chodu domácnosti (úklid domácnosti, nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla)   
             
    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, k lékaři, … )   
             
           
  Žadatel příspěvek na péči         
     nepobírá         
             
    pobírá   I. stupeň    II. stupeň   
             
       III. stupeň    IV. stupeň   
                      

 

OSTATNÍ         

                      
  Žadatel bydlí:   ve vlastním domě   ve vlastním bytě    
             
      v pronájmu       
             
      jiné. Prosíme, uveďte: …………………………………………………………………   
             
      sám        
             
      s (prosíme, uveďte) …………………………………………………………………….   
             

 

Veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou uvedeny pravdivě. Jsem si vědom/a případných následků, které by pro mě 
z nepravdivě uvedených údajů vyplývaly. 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s Pravidly pro přidělování volných bytů v domech s pečovatelskou službou 
ve Slaném. 

Osobní údaje se zpracovávají z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smluv na žádost subjektu údajů 
(dle článku 6 b) GDPR). 

 

V ………………………………… Dne: …………………………………..    ………………………………………………………… 

                                          Podpis žadatele 
                                                          nebo zákonného zástupce 

Přílohy žádosti: 

1. Vyjádření lékaře 
2. Čestné prohlášení, zda má či nemá vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu, k bytovému 

domu nebo rodinnému domu nebo je užívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. 
3. Čestné prohlášení, zda má vypořádané závazky vůči Městu Slaný, a pokud nemá, uvede specifikaci 

nevypořádaných závazků. 
4. Čestné prohlášení, zda byl či nebyl nájemcem bytu, ze kterého dostal výpověď z důvodu hrubého porušování 

povinností vyplývajících z nájmu bytu nebo z důvodu hrubého porušování dobrých mravů v domě a zda bylo 
proti němu vedeno řízení o vyklizení neoprávněně užívaného bytu nebo o uhrazení dluhu vzniklého v 
souvislosti s užíváním bytu ve vlastnictví Města Slaný. 


