MĚSTO MODŘICE

náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

Žádost o umístění v bytu zvláštního určení
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:……...........…….……………………………………………………………………….1
Adresa, kde se žadatel zdržuje (je-li rozdílná od trvalého pobytu), popř. email:
.........................................................………………………………………………………..…..
Telefon:………………………………………..Mobilní telefon:………………………………………….
Kontaktní spojení (tel. /email) na blízkou osobu: ………………………………………………..
Vztah k žadateli ……………………………………………………………………………………………….
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):

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Velikost požadovaného bytu*)

· 1+kk

· 2+kk

*) nehodící se škrtněte

1

Žadatel s přiznaným plným invalidním důchodem doloží k žádosti rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu

Přílohy:
 Vyjádření obvodního lékaře o vhodnosti umístění žadatele do PBDS
 Rozhodnutí o přiznání plného invalidního důchodu pro sníženou schopnost
pohybu, jestliže žadatel dosud nedosáhl věku starobního důchodu
Beru na vědomí, že podmínkou uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení
v PBDS je kromě splnění základních kritérií2 doložení těchto dokumentů:
 Aktualizované vyjádření obvodního lékaře o vhodnosti umístění žadatele do
PBDS v Modřicích
 Důchodový výměr (potvrzení o výši důchodu)
 Souhlas s poskytováním informací o mém zdravotním stavu blízké osobě
 Prohlášení blízké osoby o zajištění péče nebo podpis žádosti o umístění
v domově se sociálními službami
Příslušné formuláře jsou dostupné na MěÚ Modřice či na webových stránkách města.

Jakožto subjekt výše uvedených osobních údajů beru na vědomí, že tyto údaje
poskytuji městu Modřice (správce), aby je zpracovávalo v souvislosti s evidencí mé
žádosti o umístění v PBDS Modřice, neboť zpracování je nezbytné pro provedení
opatření přijatých před uzavřením nájemní smlouvy na byt v PBDS (čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu do uzavření nájemní
smlouvy na byt v PBDS či do doby vyřazení mé žádosti z evidence, resp. po uplynutí
příslušných skartačních lhůt.
Beru na vědomí, že správce může pověřit zpracováním mých osobních údajů
externího smluvního zpracovatele. Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat
přístup ke zpracovávaným osobním údajům, mám právo na jejich opravu či
aktualizaci. Prohlašuji, že mi byly poskytnuty veškeré relevantní informace vztahující
se ke zpracování mých osobních údajů správcem.

V Modřicích dne ……………………..
……………………………………..
vlastnoruční podpis

Vyplněnou žádost doručte na adresu provozovatele PBDS: Město Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42
Modřice. Máte-li dotazy k vyplnění formuláře či k podmínkám přijetí do PBDS, kontaktujte vedoucí PBDS
na tel: 538 728 183, 731 440 706, nebo na e-mail: jitka.kozumplikova@mesto-modrice.cz

Základními kritéria přijetí jsou dosažení věku pro přiznání starobního důchodu nebo přiznání plného
invalidního důchodu a zároveň plná soběstačnost žadatele – viz Zásady a kritéria pro posuzování žádostí o
umístění v PBDS schválené příslušným orgánem města
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