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Žádost o umístění v Pasivním bytovém domě pro seniory Modřice (PBDS) 

 
Evidenční číslo žádosti:                                        Došlo dne: 
 
Jméno a příjmení žadatele:………………………………………………………….….. 
Datum narození:……......………………..…...… 
Rodinný stav:……….…………….…….……. 
Adresa trvalého pobytu:…………………..……………………….…………………….. 
Druh důchodu:……...........…….………… 
Výše důchodu……….…………….…………. 
Adresa, kde se žadatel zdržuje (je-li rozdílná od trvalého pobytu): 
.........................................................……………………………………………… 
Telefon:……………………………Mobilní telefon:………………………………………. 
 
 
Rodinní příslušníci: 

Jméno a příjmení                                              Bydliště 

 
………………………………………………………………………………….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Žadatel bydlí: ve vlastním domě – vlastním bytě – obecním bytě – družstevním bytě 

– v podnájmu – u příbuzných – s rodinou – osaměle*) 
 
 
V současnosti využívám nějakou pečovatelskou službu   ano - ne*)                      
Jakou:……………………………………………………………………………………………………  
                
 
Důvod podání žádosti (proč si žadatel přeje být umístěn v PBDS): 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
*) nehodící se škrtněte 
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Kdo má být informován o závažném onemocnění nebo úmrtí žadatele, bude-li do 
zařízení přijat?  

Jméno a příjmení:…………………………..…………………………….….…. 
Vztah k žadateli:…………………………………………………………………. 
Telefon:……....................................................……………………… 
Adresa :……………………………………...……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Čestné prohlášení žadatele: 
 
 Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl (a) jsou pravdivé a 
jsem si vědom (a) případných následků za uvedení nepravdivých údajů. 
 Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a změně některých zákonů, byly osobní údaje o mé osobě a osobách 
uvedených na této žádosti použity v dalším řízení týkajícím se přijetí do PBDS. 
 Svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchovávání 
osobních údajů, a to až do doby archivace a skartace.  
 V případě, že mé žádosti nebude okamžitě vyhověno, a žádost bude zařazena 
do seznamu žadatelů, oznámím neprodleně veškeré změny, které by mohly mít vliv 
na přijetí do PBDS. 
 Souhlasím s tím, aby při ubytování v PBDS se mnou byla současně sepsána 
žádost o umístění v domově se sociálními službami (domov důchodců, domov 
s pečovatelskou službou,…) pro případ, že přestanu splňovat podmínky pro pobyt 
v PBDS, pokud se rodina písemně nezaváže, že péči o mou osobu zajistí. 
 
 
 
 
V Modřicích dne ……………………..           …………………………………….. 
                                                                         vlastnoruční podpis 
 
 
 
Přílohy: 
Vyjádření obvodního lékaře o vhodnosti umístění žadatele do PBDS v Modřicích 
Čestné prohlášení rodinného příslušníka 
Důchodový výměr (potvrzení o výši  a druhu důchodu) 
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