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              MĚSTO KAROLINKA  

Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka  
Tel.:571 116 251, podatelna@mukarolinka.cz , datová schránka: fgcby4a, IČO 00303909 

 
 

 
 

 
ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

 

 

Příjmení a jméno žadatele ……………………………………………………………, nar…………………….………. 

Rodinný stav …………………................ 

Trvale bytem……………………..…………………………………………………………………………………………… 

Adresa pro doručování ………………..…………………………………………………………………………..…………. 

Druh důchodu ………………………………………..………, výše důchodu …………………….…….…………….. 

 

Jsem držitelem průkazu ZTP, ZTP/P :         ANO – NE+ 

 

Používám kompenzační, ortopedické a jiné pomůcky:   ANO – NE+ 

 

Druh používané pomůcky ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Současné bydlení:        vlastní dům – nájemní byt – byt v osobním vlastnictví – podnájem – se souhlasem jiné osoby+ 

 

 

V případě přidělení bytu v DPS    UVOLNÍM – NEUVOLNÍM+     městský byt. 

 

Ve společné domácnosti žiji s: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Příbuzenský poměr :…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

V případě potřeby péči o mou osobu zajistí (jméno, příjmení, bydliště, kontakt): 

 

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

 

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

 

 

MÁM – NEMÁM zavedenou pečovatelskou službu. 

 

Využívám i jiné úkony pečovatelské služby než pouze dovoz obědů   ANO – NE+ 

 

Jiné úkony: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Využívám dovoz obědů:      ANO – NE+ 

 Nevyužívám žádný z úkonů pečovatelské služby. 

 

Odůvodnění žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou: 

 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že jsem seznámen(a) s podmínkami pro evidenci žádostí o přidělení bytu v DPS a s podmínkami pronájmu těchto 

bytů ve městě Karolinka. Jsem si vědom(a) toho, že pokud žádost každoročně ke stanovenému datu písemně neobnoví (k 

30.10. příslušného roku), bude z evidence automaticky vyřazena. 

 

Prohlašuji, že nemám žádné závazky vůči Městu Karolinka nebo vůči Městskému bytovému podniku Karolinka, p.o. 

 

Zavazuji se, že jakékoliv změny související s údaji uvedenými v tomto formuláři ohlásím nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 

ke změně dojde. Jsem si vědom(a) toho, že žádost obsahující nepravdivé nebo neúplné údaje bude vyřazena z evidence. 

 

 

Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány 

správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je 

nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou 

vyřízení příslušné žádosti. 

Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte) 

Email:                         Tel:  

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší  a kvalitnější komunikace 

s žadatelem(kou). 

Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné agendy 

a uloženy po dobu následné skartační lhůty. 

Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na:  www.karolinka.cz 

 

 

 

V ………………………….., dne ……………………. 

 

      Vlastnoruční podpis žadatele: 

 

      ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

K žádosti doložte  : 

 

 Občanský průkaz žadatele o byt  

 Potvrzení lékaře (viz příloha této žádosti) 

 Potvrzení MBP Karolinka – pohledávky vůči MBP  
 

 

 

žádost převzala a ověřila dle předložených dokladů: …………………………………………………….. 

                  datum, jméno, příjmení, podpis 

 

 

 

+nehodící se škrtněte 

http://www.karolinka.cz/
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PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

 

 

 

Vyjádření lékaře k žádosti žadatele o umístění v domě s pečovatelskou službou 

 

Jméno a příjmení žadatele: _____________________________________________________________ 

 

Adresa trvalého pobytu: _______________________________________________________________ 

 

 

Zdravotní stav žadatele:  umožňuje – neumožňuje+ 

samostatné bydlení v domě s pečovatelskou službou za využití pečovatelské služby v rozsahu, v jakém je 

v tomto domě poskytována. 

 

 

Žadatel(ka) je:   pohyblivý(á) – nepohyblivý(á) - částečně pohyblivý(á)+ 

    potřebuje – nepotřebuje+ komplexní péči 

    je – není+ schopen(a) vést v domě s pečovatelskou službou samostatný život 

 

 

Stručné zhodnocení zdravotního stavu žadatele: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

V ………………….. dne ………………..    ____________________________ 

                    podpis a razítko lékaře 

 

Pozn. 

Pečovatelská služba je poskytována v domech s pečovatelskou službou dle dohody každý den včetně sobot a nedělí od 7:00 do 

21:00 hodin. Poplatek za případné zdravotní úkony si žadatel hradí sám.  
 

+) nehodící se škrtněte  


