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Žádost o přidělení bytu 
v Domě pokojného stáří sv. Kryštofa, Sokolská 68, Ústí nad Orlicí (dále jen „DPS“) 

 

 

 

1. Žadatel: ........................................................................................................... 

                                     příjmení (i rodné)                      jméno 

 

2. Narozen: .......................................................................................................... 

                          den, měsíc, rok                   místo                         okres 

 

3. Bydliště: ........................................................................................................... 

 

4. Telefon: .................................... popř. jiný kontakt …………………………. 

 

5. Státní příslušnost: ………………………………………………………….. 

 

6. Rodinný stav:           svobodný/á                     ovdovělý/á 

                                   ženatý/vdaná                  žije s druhem/družkou 

                                   rozvedený/á                    žije v odloučení 

 

7. Druh důchodu: ...........................................výše důchodu: ............................ 

 

 

8. Žadatel bydlí:           sám            

s rodinou  

jiná možnost ………………………………………….. 

 

9. Čím žadatel odůvodňuje potřebu přidělení bytu v DPS sv. Kryštofa?  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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10. V případě, že mi bude nabídnutý byt: 

nastěhuji se okamžitě 

přidělení bytu v DPS nepovažuji v současné době za nezbytné, žádost 

podávám s předstihem pro zajištění budoucnosti 

 

11. Jiná sdělení (např. zda žádáte o byt v patře či přízemí – v budovách DPS 

jsou výtahy, …) 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

12. Upozornění: 

V DPS sv. Kryštof poskytujeme obyvatelům dle jejích potřeb pečovatelskou 

službu, nezajišťujeme však 24hodinovou péče. 

Veškeré změny týkající se údajů v žádosti je třeba písemně nahlásit na adrese 

DPS sv. Kryštof, Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí - Kerhartice. 

 

13. Prohlášení žadatele: 

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě, jsem 

si vědom/a toho, že nepravdivé údaje by měly za následek vyřazení z evidence 

žadatelů. 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním osobních a citlivých údajů o mé 

osobě (např. datum narození, zdravotní stav apod.) v souvislosti s vedením 

a projednáváním mé žádosti o přidělení bytu v DPS sv. Kryštof. 

 

 

 

....................................................                                  ........................................ 

       datum vyplnění žádosti                                                podpis žadatele 

 

 

 


