Městský úřad Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU
□ chráněného bytu v Domě s chráněnými byty v ul. U Cementárny, Štětí
□ bytu v DPS Školní 700 Štětí
□ bytu zvláštního určení (bezbariérového) v DPS Školní 700 Štětí
□ bytu zvláštního určení (bezbariérového) v Zahradní ul. Štětí
ŽADATEL O BYT
Příjmení:

Jméno:

Dat.narození:

Stav:

Telefon:

Trvalé bydliště (obec, ulice, č.p.):
Skutečné bydliště:
Druh důchodů:

□ starobní

□ plný invalidní

□ jiný: (jaký)

□ vdovský/vdovec. □ částeč. invalidní
Výše důchodu:

………………………

Jiný příjem:

□ ano

□ ne

Jaký (příjem z pozemků, budov apod…):
Výše jiných příjmů: ………………………
Příspěvek na péči:

□ ano

□ ne

□ v řízení

Stupeň závislosti na péči:

□ I.

□ II.

□ III.

Držitel mimořádných výhod: □ ano

□ ne

□ v řízení

Stupeň mimořád. výhod:

□ II.

□ III.

□ I.

□ IV.

Využití pečovatelské služby:
V případě přidělení bytu budu využívat pečovatelskou
službu:

□ ano
□ ano

□ ne
□ ne

Využití jiné sociální služby:

□ ano

□ ne

□ ano

□ ne

□ ano

□ ne

V případě přidělení bytu mi bude pomoc nadále
poskytována:

□ ano

□ ne

Využití zdravotně - ošetřovatelské služby:

□ ano

□ ne

□ ano

□ ne

Jestliže ano, kdo ji zajišťuje a v jakém rozsahu:
V případě přidělení bytu budu využívat službu nadále:
Využití jiné osoby při zajišťování některých životních
potřeb:
Jestliže ano, kdo ji zajišťuje a v jakém rozsahu:

Jestliže ano, kdo ji zajišťuje a v jakém rozsahu:
V případě přidělení bytu budu využívat službu nadále:

Důležité informace o zdravotním stavu, mající z hlediska žadatele vztah k žádosti o byt
(pohyblivost, dieta, smyslové postižení, mentální postižení apod.):

OSOBY VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI
Příjmení:

Jméno:

Vztah k žadateli:

Jméno:

Vztah k žadateli:

Jméno:

Vztah k žadateli:

Trvalé bydliště:
Příjmení:
Trvalé bydliště:
Příjmení:
Trvalé bydliště:
KONTAKTNÍ OSOBY
Příjmení:

Jméno:

Vztah k žadateli:

Trvalé bydliště:

Telefon:
Jméno:

Příjmení:

Vztah k žadateli:

Trvalé bydliště:

Telefon:

ÚDAJE O DOSAVADNÍCH BYTOVÝCH PODMÍNKÁCH ŽADATELE
□ městský byt

□ byt v osob. vlastnictví

□ dům/byt u příbuzných

□ nájemní byt

□ rodinný dům v osob. vlastnictví

□ ubytovna

□ jiné - uveďte: …………………………………………..
Umístění bytu (patro):

Možnost využití výtahu:

Velikost bytu:

Velikost bytu obývaná žadatelem:

□ ano

□ ne

V případě užívání městského bytu tento při kladném vyřízení žádosti vrátím městu:
□ ano

□ ne
ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI

.………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………….
V případě přidělení bytu budu byt
□ sám
□ s osobou blízkou
užívat:
Údaje o osobě blízké:
Příjmení:

Jméno:

Vztah k žadateli:

Trvalé bydliště:
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Čestně prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl v žádosti, jsou pravdivé. Jsem si
vědom, že uvedení nepravdivých údajů může být důvodem k vyřazení žádosti o nájem
bytu, úmyslné uvedení nepravdivého údaje může být považováno za přestupek dle
zákona.
Stvrzuji svým podpisem, že město nemá vůči mně žádné pohledávky po lhůtě
splatnosti.
Změny v údajích uvedených v žádosti jsem povinen písemně oznámit MěÚ Štětí,
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to do 30-ti dnů od této změny.
SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, souhlasím, aby Město Štětí, resp. MěÚ Štětí shromažďovalo,
zpracovávalo a uchovávalo moje osobní údaje nezbytně nutné pro řízení ve věci
přidělení bytu zvláštního určení, a to až do doby jejich archivace a skartace.
Další údaje, důležité pro vyřizování žádosti o byt:

Ve Štětí ………………………………… Podpis žadatele: ………………………………………

