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Zásady a kritéria pro posuzování žádostí o umístění v Pasivním bytovém 
domě pro seniory Modřice (PBDS) 

 
 
1. Žadatel podává písemnou žádost, ze které musí být patrno: 

- kde je žadatel hlášen k trvalému pobytu 
- jaké jsou jeho současné bytové podmínky 
- jaký je jeho zdravotní stav (vyjádření lékaře o vhodnosti umístění žadatele) 
- druh a výše důchodu doložená potvrzením 
- kdo má být spraven o závažném onemocnění příp. úmrtí žadatele + kontakt 

na tuto osobu 
- souhlas s umístěním žadatele do některého zařízení sociální péče v případě 

ztráty soběstačnosti a závazné prohlášení rodiny o možnosti zajištění péče v 
případě naléhavé potřeby. 

 
2. Pokud nebude žádost doložena s náležitostmi splňujícími bod 1. a v určeném 

termínu nebude doplněna, bude zamítnuta. 
 
3. Přijaté žádosti budou evidovány formou seznamu. 
 
4. K pronájmu konkrétního bytu v PBDS bude žadatel vybrán, pokud splňuje obecné 

podmínky (viz bod 1) a dále podle následujícího pořadí: 
 

a) základní podmínky 
- výše věku dosažení starobního důchodu při individuální žádosti 
- výše věku dosažení starobního důchodu alespoň jednoho z žadatelů o umístění 

ve společném dvoupokojovém bytě 
- zdravotní stav žadatele, který vyžaduje poskytování služby (např. vozíčkář) 

 
b) hodnotící kriteria 
- nejprve budou umísťováni žadatelé s trvalým pobytem ve městě Modřice 

trvajícím více jak 5 let 
- ve druhém pořadí budou umísťováni žadatelé s trvalým pobytem ve městě 

Modřice kratším jako 5 let 
- ve třetím pořadí budou umísťováni žadatelé blízcí příbuzným občanům 

s trvalým pobytem ve městě Modřice 
- ve čtvrtém pořadí budou umísťováni ostatní žadatelé trvale žijící mimo město 

Modřice v rámci okresu a dále mimo něj 
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c) pomocná kritéria 
- žadatelé žijící osaměle, popř. rodina není schopna péči zajistit 
- nevyhovující bytové podmínky (zařízení domu, bytu…) 
 

5. Důvodem zamítnutí žádosti je chybějící nebo nedostatečná sebeobsluha 
podmíněná špatným zdravotním stavem (netýká se jinak soběstačných občanů 
pouze upoutaných na invalidní vozík) – tzn., potřebuje pomoc i při běžných 
úkonech, jako je oblékání, osobní hygiena (včetně koupele a mytí vlasů), pomoc 
při chystání jídel (snídaně a večeře), dohled nad pravidelným užíváním léků apod. 

 
 
 
 
 
 
Schváleno na 12. zasedání ZMM dne 10. 6. 2013 

 
 
 
 
     
 
 
 
        Ing. Josef Šiška 
         starosta města 


