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ŽÁDOST  
o nájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou 

službou ve vlastnictví Statutárního města Prostějova 
 

Příjmení a jméno 
 

Bydliště 

 

PSČ 

 

Stav 

 

Rodné číslo 

 

Telefon, e-mail,  
jiný kontakt 

 

Adresa pro příjem 
pošty (nevyplňujte, 
pokud je stejná jako 
bydliště) 

 

Manžel/ka žadatele (pokud bude bydlet ve společné domácnosti s žadatelem) 

Jméno Druh důchodu Rodné číslo 

   

 

Do bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou se nastěhuje    ……….. osoba/y 

Je Vám poskytována pečovatelská služba  ANO         NE 

Jste držitelem průkazu ZTP ANO NE Typ: 

Invalidita : 
       □   I.stupeň 

      □   II.stupeň 
      □   III.stupeň 

Závislost osoby : 

      □   I.stupeň  
      □   II.stupeň 
      □   III.stupeň 

Mám zájem o byt: 

 
     s / bez balkonu                         přízemí /  …………...….patro 
  
     lokalita: ………………..……………………………………………………..…………………. 
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Stručný popis k podání žádosti:  

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………….. 
 

Upozornění: 
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu přiložte v zalepené obálce 

 
 

Prohlášení o zproštění mlčenlivosti 
 
Žadatel zprošťuje mlčenlivosti zaměstnance Domovní správy Prostějov, s r. o, a zaměstnance Finančního 
odboru Magistrátu města Prostějova a dále zaměstnance Obecního úřadu či Finančního odboru 
Magistrátu dle trvalého bydliště, kteří vedou centrální evidenci a spravují pohledávky statutárního města 
Prostějov (v rozsahu agendy místních poplatků, pokut, nájmů a ostatních pohledávek) pro účely 
posouzení této žádosti. 
 
 
dne ……………..…..  jméno a příjmení ………….……………….……………. podpis: ……….……….. 
 
 
dne ………..………..  jméno a příjmení ………….……………...…………..…. podpis: ……….……….. 
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Níže podepsané osoby současně tímto udělují Domovní správě Prostějov, s. r. o. a další osobě, která se 
stane pronajímatelem bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou a dále Obecnímu úřadu     
či Magistrátu dle trvalého bydliště, souhlas se zpracováváním údajů o své osobě 

a) v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní údaje 

b) k účelu: zápisu a vedení osoby v seznamu žadatelů o nájem bytu zvláštního určení v domě                
s pečovatelskou službou, uzavření nájemní smlouvy k  bytu zvláštního určení v domě s 
pečovatelskou službou. 

c) na období: zápisu a vedení osoby v seznamu žadatelů o nájem bytu zvláštního určení v domě           
s pečovatelskou službou a trvání nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou 
službou. 

 
 
dne ……………..…..  jméno a příjmení ………….…………….……...………. podpis: …….………….. 
 
 
dne ………..………..  jméno a příjmení ………….…………...…...………..…. podpis: .……………….. 
 
 
 

DÁLE NEVYPLŇUJTE 
 

 
Žádost podána dne ……………………………………..   
 
V Prostějově …….…………….………………………… 
 
Podpis…………..………………………………………… 

 
 
 


