
                         Obecní úřad České Meziříčí, Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 

 

                      Žádost o pronájem bytu v DPS 

 

A. Osobní údaje žadatele: 

1. žadatel 

Jméno: ……………………………     Příjmení: .………………………………………….. 

Datum narození: …………………. 

Rodinný stav: ………………………    Státní příslušnost: ………………………………… 

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………….. 

Kontaktní adresa (je-li jiná než bydliště): ……………………………………..................... 

        …………………………………………………. 

Telefon: ……………………………    E-mail:  …………………………………………… 

2. žadatel (manžel/ka, druh, družka aj.) 

Jméno: ……………………………     Příjmení: .………………………………………….. 

Datum narození: …………………. 

Rodinný stav: ………………………    Státní příslušnost: ………………………………… 

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………….. 

Kontaktní adresa (je-li jiná než bydliště): ……………………………………..................... 

        …………………………………………………. 

Telefon: ……………………………    E-mail:  …………………………………………… 

B. Údaje o příjmu a bytových poměrech žadatele (partnera) 

Druh důchodu žadatele:   Druh příjmu partnera: 

 starobní       důchod – uveďte druh ………………… 

 plný invalidní       zaměstnání ……………………………. 

 jiný, uveďte ……………………   jiný příjem, uveďte ……………………. 

 

       Údaje o stávajícím bydlení žadatele:  

    rodinný dům      byt     ubytovna     jiné 



počet obývaných místností: …….…   podlaží  …………….    vytápění     ………………........ 

vztah ke stávajícímu bydlení: (vlastní, příbuzných, podnájem, jiný) ………………………….. 

Jak naložíte s uvolněným bytem?……………………………………………………………..  

C. Po nástupu do DPS chci využívat tyto služby: 

 

 dovážka oběda – možnost výběru ze tří jídel 

 nákupy, donáška léků 

 doprava na vyšetření 

 práce spojené s udržováním domácnosti 

 celková koupel včetně mytí vlasů v domácnosti příjemce 

 běžné úkony osobní hygieny 

 možnost zapůjčit kompenzační pomůcky 

 

Důvody, pro které žádáte o přidělení bytu v DPS: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Kontaktní osoby k žadateli (děti, sourozenci, vnoučata apod.): 

 

Jméno a příjmení Vztah k žadateli Telefon 

   

   

   

 

Žádám o přidělení bytu: 

 pro jednotlivce (velikost 1 + kk s koupelnou a chodbou) 

 pro manželskou dvojici (velikost 1 + 1 s koupelnou a chodbou) 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, že nedílnou součástí 

žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které nesmí být starší půl roku. 

Vyjádřením lékaře je nutno doložit, že zdravotní stav žadatele o nájem bytu mu umožní 

samostatné bydlení v DPS. 

 

V……………………………………dne………………….. 

 

                                                                                   Podpis žadatele: ……………………….                                                                                                                                                    


