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Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, 
 

jehož provozovatelem jsou dle zřizovací listiny Novoměstské sociální služby, které jsou 

poskytovatelem pečovatelské služby v tomto objektu. 

 

Jméno a příjmení …………………..……..……….. datum narození ……….……………. 

 

Rodinný stav:  ……………………………………. 

 

Trvale hlášen k pobytu kde (adresa) 

………..…..…………………………………………………………….……………………... 

Místo aktuálního pobytu ke dni podání žádosti   

…………………………………………………………………………………………………. 

Telefonní kontakt:…………………….............    mail : ……………………………………… 

 

Jméno a adresa zákonného zástupce, nebo osoby, která je zmocněna jednat jménem žadatele: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefonní kontakt:……………………..............    mail : ………………………………...…… 

 

 

I. odd. 

 

Pečovatelská služba:  -   je zavedena   

 

                                     -   není zavedena        
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Důvod žádosti o přidělení bytu: (použijte informace pro zájemce o službu z přílohy této 

žádosti) 

  a) Potřebuji pečovatelskou službu a to v následujícím rozsahu   

……………………………………….........................................................................................

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

  b) Vzhledem k zdravotnímu stavu potřebuji pocit bezpečí pro možnost přivolat si 

      pomoc či službu dle potřeby, budu využívat nepřetržitý provoz pečovatelské služby     

    c) Služby zatím nepotřebuji, důvodem jsou bytové poměry 

  d) Jiné důvody – specifikujte jaké……………………………………………................ 

 

V případě, že mi bude přidělen byt v domě s pečovatelskou službou, bude 

poskytovatelem potřebné péče pro moji osobu: 

 

            a) Novoměstské sociální služby   - budu využívat nepřetržitou pečovatelskou službu   

                                                                    v rozsahu, který  před přijetím do DPS specifikuji 

 

             b) předpokládám, že mi služby budou poskytovat NSS a některé úkony mi bude    

                 provádět někdo z rodinných příslušníků ( uveďte jeho jméno: )           

                 ………………………………………………………………..…………………………. 

 Specifikujte jaké úkony by poskytoval rodinný příslušník : 

…………………………………………………………………………………………………

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

              c) veškerou potřebnou péči mi bude poskytovat rodina 

 

 

 

II.odd. 

Žadatel žije: -    sám                              s druhem 

                           s manželem                  s rodinou nebo příbuznými 

(uveďte vztah, počet členů rodiny a další okolnosti, které považujete za nutné sdělit) 

……………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….………………… 
 

Jméno kontaktních  osob pro jednání ve věci vyřízení žádosti a případného přijetí 

žadatele do DPS:(uveďte jejich jméno, příjmení , adresu,včetně telefonního čísla, mailové 

adresy) 

……………………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………..…………..……. 
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Děti žadatele:   -  nemá 

                          -  má  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………..……………………

…………………………………………………………………………………...……….…… 

Informace týkající se rodiny, které považuje žadatel za nutné sdělit: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

III. odd. 

Vyplní žadatel, který bydlí v bytě: 

Byt je ve vlastnictví    - osobním 

                                    - společenství vlastníků 

                                    - podnikovém 

                                    - města 

                                    - jiný podnájem………………………………………………………………. 

V případě, že jste uživatelem bytu v majetku města a bude vám přidělen byt v domě 

s pečovatelskou službou,       bude  -      nebude současný byt dán k dispozici městu – 

uveďte důvody  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Vyplní žadatel, který bydlí v rodinném domku: 

Rodinný domek ve vlastnictví koho …………………………… 

Rodinný domek má  žadatel obývá místností ………………… 

                                  způsob vytápění ………………………… 
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IV. odd. 

Ostatní informace: 

 

Jiné další údaje, které nejsou v žádosti požadovány a které jsou dle žadatele nutné sdělit  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……… 

 

Čestné prohlášení: prohlašuji, že byly všechny požadované údaje v žádosti vyplněny 

pravdivě. 

Souhlasím s tím, aby s uvedenými údaji bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních a citlivých dat, ve znění pozdějších předpisů, s pořízením fotokopií 

předložených dokladů jejich uložením do evidence žádostí a to až do doby jejich archivace a 

skartace. Zároveň souhlasím s tím, aby se pracovníci pověření vyřizování žádostí seznámili 

se všemi údaji uvedenými v této žádosti. 

Dále beru na vědomí skutečnost, že Novoměstské sociální služby jsou výhradním 

poskytovatelem služeb v Domě s pečovatelskou službou. 

 

Datum: ……………………….                                          

 

 

………………………………………………………………………… 

podpis žadatele  

                                                                                                                        

 

Vyplněnou žádost můžete zaslat nebo osobně odevzdat na adrese:  

Novoměstské sociální služby 

Žďárská 68 

592 31  Nové Město na Moravě 

                                                                                                                                                                                                                        

Ing.  Mgr. Hana Janů 

         ředitelka NSS 
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Informace o dalším postupu : 

 

Po doručení Vaší žádosti na pracoviště Domu s pečovatelskou službou, bude Vaše žádost 

zaevidována v evidenci žádostí. 

  

Před projednáním žádosti bude žadatel ve svém bytě navštíven ředitelkou organizace nebo 

osobou jí určenou. Žádost projednává a o přijetí do domu s pečovatelskou službou rozhoduje 

bytová komise a Rada města v Novém Městě na Moravě. 

 

Zájemci o přidělení bytu jsou 1 x ročně obesíláni tiskopisem, zda u nich nedošlo ke změně 

bydliště , kontaktních údajů, za jejich zájem o přidělení bytu trvá apod. 

 

Důležité upozornění:  

Ve vlastním zájmu hlaste změny týkající se trvalého pobytu, umístění v jiném zařízení, 

změny kontaktních tel. čísel, atd.  


