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ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V PEČOVATELSKÉM DOMĚ 
*nehodící se škrtněte 

1. Jméno a příjmení žadatele (jednotlivec vyplňuje pouze řádky A, dvojice řádky A i B):  

A  

B  

 

2. Datum narození:  

A  

B  

 

3. Trvalé bydliště:  

A  

B  

 

4. Doručovací adresa (vyplňte pouze v případě, že se nezdržujete na adrese trvalého pobytu): 

A  

B  

  

5. Kontaktní telefon:  

A  

B  
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6. Smlouva o poskytování Pečovatelské služby: 

A.  Mám uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby: ANO* NE* 

Využívám ji:         ANO* NE* 

Jestliže ano, v jakém rozsahu: 

B.  Mám uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby: ANO* NE* 

Využívám ji:         ANO* NE* 

Jestliže ano, v jakém rozsahu: 

 

7. Pomoc jiné osoby: 

A. Potřebuji pomoc jiné osoby při zajišťování některých životních potřeb ANO* NE* 

Jestliže ano, v jakém rozsahu? 

B. Potřebuji pomoc jiné osoby při zajišťování některých životních potřeb ANO* NE* 

Jestliže ano, v jakém rozsahu? 

 

8. Příspěvek na péči: 

A. Příspěvek na péči mám přiznaný ve stupni I* II* III* IV* 

B. Příspěvek na péči mám přiznaný ve stupni I* II* III* IV* 

   

9. Důchod: 

A. Jsem poživatel důchodu starobního*              invalidního* 

B. Jsem poživatel důchodu starobního*               invalidního*                                                                                     
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10. Dosavadní bydliště: 

Velikost bytu (v m2):    

Umístění bytu (patro):  

Možnost užívání výtahu: ANO* NE* 

 

Druh bydlení:  Ve vlastním bytě* U příbuzných* V nájmu* Jiné* 

………………………….. 

Žadatel bydlí:  Sám* S rodinou* Rodina bydlí 
v místě bydliště* 

Rodina bydlí 
……...….km daleko* 

 

Bydlím v bytě zdravotně 
závadném: 

ANO* NE* 

 

(pokud ano je třeba, aby tato skutečnost byla úředně potvrzena např. 
hygienickou stanicí, stavebním úřadem, obcí, apod.) 

Bydlím v bytě zdravotně 
nevhodném:  

ANO* NE* 

 

(pokud ano je třeba, aby tato skutečnost byla úředně potvrzena např. 
ošetřujícím lékařem, obcí, sociálním pracovníkem, apod.) 

 

 

11. Pečovatelské služby v Domě: 

Mám zájem o následující úkony pečovatelské služby: (jednotlivé úkony pečovatelské služby si hradí každý 
nájemník sám dle ceníku úkonů pečovatelské služby……..) 

Pomoc při oblékání ANO* NE* 

Běžné úkony osobní hygieny ANO* NE* 

Pravidelný dohled ANO* NE* 

Pomoc při přípravě a konzumací pokrmů ANO* NE* 

Donáška nebo dovoz jídla ANO* NE* 

Nákupy a nutné pochůzky ANO* NE* 

Práce spojené s udržováním domácnosti ANO* NE* 

Praní prádla ANO* NE* 

Nezbytný doprovod mimo bydliště ANO* NE* 
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12. Odůvodnění žádosti:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení 
Byty v pečovatelských domech jsou svým charakterem určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost způsobenou 
věkem, zdravotním stavem, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, pokud jim potřebnou péči nemohou 
poskytnout rodinní příslušníci. Jednoznačným kritériem je potřeba úkonů pečovatelské služby pro zajištění fyzické a 
psychické soběstačnosti občanů s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti. Osobám, které 
pečovatelskou službu nevyužívají nebo ji nepožadují a nepotřebují, není důvod byty v pečovatelském domě s částečnou 
pečovatelskou službou pronajímat. 
 
Pro následující postup musí žadatel splňovat podmínky dané charakterem bytu (viz. výše).  
1. Žádosti o byt se podávají pouze na základě vypsaného záměru na pronájem bytu v pečovatelském domě do termínu 

stanoveného v záměru. 
2. Po prostudování všech žádostí a po provedení místních šetření, bude pracovní skupinou podán návrh Zastupitelstvu 

obce Kačice na uzavření nájemní smlouvy o nájmu požadovaného bytu s vybranými žadateli.   
3. Není-li v pečovatelském domě aktuálně volný byt – není možné žádosti o byt evidovat. 
 
Byty v pečovatelském domě neslouží k řešení bytových problémů občanů. Občané, kteří mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna 
členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou, nejsou vhodnými uchazeči o byt zvláštního určení v pečovatelském domě. 
Pro tyto občany je určen např. domov pro seniory. Žadatelé dodrží maximální počet osob, pro který je byt určen 
v souladu s § 2272, odst.3, občanského zákoníku. 
 
Poučení četl(a) a bere na vědomí. 
 
V …..................…..........................   dne ….......……......……                         Jméno, příjmení, podpis……………………………………….. 
 

 

 

 

 


