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Město Ledeč nad Sázavou 
Městský úřad Ledeč nad Sázavou 

Odbor vnitřní správy 
Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

__________________________________________________________________________ 

Ž á d o s t 
o nájem bytu zvláštního určení – Dům s pečovatelskou službou, ul. 

5. května v Ledči nad Sázavou 
pozn. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, při řádném plnění povinností nájemce se 

nájemní smlouva prodlouží. 
 

1. Příjmení a jméno žadatele o byt: …………………………………………………….. 
Datum narození: ……………………………. R. č.: ……………..………………………. 
Trvalé bydliště: …………………………………………………….………………….......... 
Adresa, kde se skutečně zdržujete: …………………………………………………….... 
Tel.: ………………………………….. 
starobní, invalidní důchodce ……………………………….…………… 
 

2. Příjmení a jméno manžela/lky : …………………………………………………….. 
Datum narození: ……………………………. R. č.: ……………..………………………. 
Trvalé bydliště: …………………………………………………….………………….......... 
Adresa, kde se skutečně zdržujete: …………………………………………………….... 
Tel.: ………………………………….. 
starobní, invalidní důchodce ……………………………….…………… 
 

 
3. Další rodinní příslušníci žijící s žadatelem ve společné domácnosti : 

Rodinní příslušníci, kteří trvale žijí v Ledči nad Sázavou a nebo v místních 
částech města: 
 

Příjmení a jméno:        adresa :                   telefon:                    
_____________________________________________________________________  
            ………………………………………………………………………………………….. 
            ………………………………………………………………………………………….. 
            ………………………………………………………………………………………….. 
            ………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Stávající sociální situace: 
Důvod podání žádosti (zdravotní stav, věk, dostupnost služeb, nutná pomoc při 
obstarávání některých úkonů v domácnosti nebo ošetřovatelská pomoc atd.) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
5. Při uzavření smlouvy o nájmu v bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou 

službou požaduji zavedení těchto pečovatelských úkonů  (podle platného 
ceníku úhrad za pečovatelskou službu schváleného Radou města Ledeč nad 
Sázavou): 

 
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
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- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
- pomoc při úkonech osobní hygieny 
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
- pomoc při použití WC 
- dovoz nebo donáška jídla 
- pomoc při přípravě jídla a pití 
- příprava a podání jídla a pití 
- běžný úklid a údržba domácnosti 
- údržba domácích spotřebičů 
- pomoc při zajištění velkého úklidu 
- běžné nákupy a pochůzky 
- velký nákup, nákup ošacení apod. 
- praní a žehlení osobního a ložního prádla, případné drobné opravy 
- doprovod k lékaři na vyšetření 
- pedikúra 

 
Uzavřená smlouva o poskytování sociálních služeb v současné době (např. 
s pečovatelskou službou, atd.):   
ano  -  ne,  odebírané úkony: …………………………………………………………………… 
 

6. Současné bytové podmínky: 
Bydlím:   a) ve vlastním domě nebo bytě    
                b) v družstevním bytě 
                c) v městském či obecním bytě 
                d) na ubytovně 
                e) v podnájmu 
                f) jiné (uveďte): ………………………………………………………………… 
 
Byt je umístěn v ……nadzemním podlaží, výtah ANOxNE, ústřední vytápění ANOxNE, 
lokální vytápění na tuhá paliva ANOxNE, sklad paliva mimo byt ANOxNE, koupelna 
s rozvodem teplé a studené vody ANOxNE, splachovací WC ANOxNE 
 
Stávající bydliště je situováno (označte křížkem příslušnou variantu) 

 v městské zástavbě 
 v obci se základními službami 
 v obci nebo místní části s omezeným vybavením službami 
 osamoceně 

                                                                                                     
7. Příspěvek na péči: 
Ke dni  podání žádosti o nájem bytu zvláštního určení – DPS 
Pobírám příspěvek na péči – jaký stupeň………. X               nepobírám příspěvek na péči 

 
8. Velikost požadovaného bytu: 
Mám zájem o nájem bytu zvláštního určení – DPS v Ledči nad Sázavou o velikosti:   
jednopokojový  (1+kk)                                 dvoupokojový (2+kk) 

 
9. Žádám, aby moje žádost o nájem bytu zvláštního určení – DPS Ledeč n. S. byla: 

a) v evidenci (v současné době nemám zájem uzavřít nájemní smlouvu, 
žádost ponechat v základní evidenci, v případě vážného zájmu se ozvu 
sám (a) 

b) realizována (v nejbližší době mám zájem uzavřít nájemní smlouvu k bytu 
v DPS) 
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Jsem účastníkem odboje, osobou rehabilitovanou, osobou účastnou nucených 
pracích  ve smyslu § 75 odst.2 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách nebo 
pozůstalým manželem po této osobě:        ANO – NE*  
 
Chov psů (s výjimkou psů nevidomých klientů) a koček s ohledem na kolektivní bydlení 
seniorů a zdravotně postižených, časté hospitalizace ve zdravotnických zařízeních 
(nezajištěná péče o chovaná zvířata) a udržování čistoty v okolí DPS  je omezen. 
Jsem chovatelem psa nebo kočky ANO – NE*, po případném uzavření nájemní smlouvy 
budu pokračovat v chovu zvířete  ANO – NE*.  
 
 

Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s provedením 
sociálního šetření k jejich ověření. Veškeré změny ve výše uvedených skutečnostech 

ohlásím Městskému úřadu v Ledči nad Sázavou, sociálnímu oddělení. 
 

SOUHLAS 
 

se zpracováním osobních údajů a citlivých osobních údajů dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) adle 

zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
jméno a příjmení: 
......................................................................... 
bytem: 
......................................................................... 
datum narození: 
......................................................................... 
(dále jen „subjekt“) 
 
V souladu s GDPR) a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně se zákonem upravujícím 
problematiku ochrany osobních údajů, který zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů nahradí (dále  jen  „zákon“)  uděluji  dobrovolně souhlas pronajímateli Městu Ledeč 
nad Sázavou,  IČ:  00267759,  Odboru vnitřní správy shromažďovat, zpřístupňovat, 
vyhledávat, používat, uchovávat, třídit, kombinovat, přiřazovat další, případně blokovat a 
likvidovat své osobní údaje a citlivé údaje, a to po dobu, která je nezbytná k účelu 
zpracování, v rozsahu nezbytném pro naplnění samotného účelu, kterým je v návaznosti  na  
podání  a  evidování  žádosti  o  nájem  bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou 
službou, vyřizování této žádosti správcem, včetně zpracování písemných předloh pro 
příslušnou Komisi pro hospodaření s byty a  orgány obce obsahující osobní údaje subjektu. 
Dále souhlasím s tím, aby Město Ledeč nad Sázavou poskytovalo společnosti ATOS, s.r.o. , 
IČ: 62028081 („zpracovateli“), která je správcem  bytového fondu Města Ledeč nad Sázavou, 
mé osobní údaje a to výslovně:  jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, datum narození 
za účelem vyřizování této žádosti správcem. 
Správce  osobních  a  citlivých  údajů: 
Město Ledeč nad Sázavou, IČ: 00267759, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01  Ledeč nad 
Sázavou 
Zpracovávané  osobní  údaje:  
jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, rodné číslo, datum narození,  
zaměstnání, osobní údaje rodinných příslušníků, druh důchodu 
Zpracovávané citlivé osobní údaje: 
lékařská zpráva o zdravotním stavu, ………………………………………………………….. 
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Prostředky  a  způsob  zpracování  osobních  údajů: 
Osobní i citlivé údaje jsou od subjektu získávány na základě žádosti  subjektu a jím 
uvedených údajů, které jsou nezbytné pro objektivní vyřízení žádosti. Veškeré osobní údaje 
jsou ukládány v písemné i elektronické formě, citlivé osobní údaje jsou uchovávány pouze v 
písemné formě. 
Dobrovolnost a možnost odvolání  souhlasu se zpracováním: 
Poskytnutí osobních údajů, včetně citlivých údajů, je zcela dobrovolné. Souhlas, který tímto 
subjekt poskytuje, může na vlastní žádost kdykoliv odvolat písemnou formou na adrese 
správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní a citlivé údaje nevratně 
bezpečným způsobem zlikvidovány bez možnosti tato data obnovit.  
Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním:  
Souhlas se zpracováním poskytuje subjekt na celé období zpracování, tzn. po celou dobu 
vyřizování žádosti. Období, pro které je souhlas udělen, končí písemným odvoláním subjektu 
na adrese správce. 
Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 zákona: 
Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů (včetně  citlivých údajů),  je  
mu  správce  povinen  tuto  informaci  bez  zbytečného  odkladu  předat.  Správce  má  právo  
za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na 
poskytnutí informace. 
Ochrana práva subjektu dle § 21 zákona: 
Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu 
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, 
může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo 
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokováním, provedením opravy, doplněním nebo 
likvidací osobních údajů). Subjekt má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet se 
na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který 
se však může subjekt obrátit i přímo.  
 
 
 
 
Datum………………………………               Podpis žadatele………………………………. 
 
 
 
 
Datum: ………………………….           Podpis žadatele: …………………………………… 
 
 
 
 
Vyjádření lékaře žadatele: 
 
Dle stávajícího zdravotního stavu žadatele(lky) 
 
pana(í) …………………………………………………………………… je umístění v domě 
s pečovatelskou službou 
 

- plně indikováno a doporučuji jej 
- vhodné 
- v současné době není nezbytné 
- jiné vyjádření …………………………………………………………………………… 
 

Upozornění: 
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Pečovatelská služba není vhodná pro osoby vyžadující komplexní nebo rozsáhlou péči. 
Provoz pečovatelské služby je jednosměnný (Po – Pá 6,30 – 15 hod.), mimo pozdní 
odpolední a noční hodiny, víkendy a svátky. 
 
Kontraindikace vylučující přijetí: 

- chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie, pokud nedošlo k likvidaci návyku 
a chování občana znemožňující klidné soužití v kolektivu 

- infekční onemocnění 
- zdravotní stav vyžadující ústavní péči ve zdravotnickém zařízení 
- chování osoby by z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití 

 
 
 
 
 
Datum: ……………………………      Podpis a razítko lékaře: ………………………………. 
 
 
Vyjádření lékaře manžela/lky: 
 
Dle stávajícího zdravotního stavu manžela/lky: 
 
pana(í) …………………………………………………………………… je umístění v domě 
s pečovatelskou službou 
 

- plně indikováno a doporučuji jej 
- vhodné 
- v současné době není nezbytné 
- jiné vyjádření …………………………………………………………………………… 
 

Upozornění: 
Pečovatelská služba není vhodná pro osoby vyžadující komplexní nebo rozsáhlou péči. 
Provoz pečovatelské služby je jednosměnný (Po – Pá 6,30 – 15 hod.), mimo pozdní 
odpolední a noční hodiny, víkendy a svátky. 
 
Kontraindikace vylučující přijetí: 

- chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie, pokud nedošlo k likvidaci návyku 
a chování občana znemožňující klidné soužití v kolektivu 

- infekční onemocnění 
- zdravotní stav vyžadující ústavní péči ve zdravotnickém zařízení 
- chování osoby by z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití 

 
 
 
 
 
Datum: ……………………………      Podpis a razítko lékaře: ………………………………. 
 
K žádosti je nutné doložit aktuální výměr důchodu 
Pokud vlastníte průkaz TP, ZTP, ZTP/P je vhodné ho předložit 
Doložte také oznámení o příspěvku na péči. 
Přílohou této Žádosti je Ceník služeb Pečovatelské služby. 
 


