Město Suchdol nad Lužnicí
Organizační složka Pečovatelské služby Suchdol nad Lužnicí
Náměstí T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

Žádost o přidělení pečovatelského bytu
Města Suchdol nad Lužnicí
Došlo dne (nevyplňovat):

Žadatel pan(í):
Příjmení (rozená):

Jméno:

Státní příslušnost:

Datum narození:

Rodinný stav:

Zaměstnání: ANO NE

Pokud ANO zaměstnavatel:

Poživatel důchodu - jakého:

Držitel některého z průkazu ZTP - jakého:

Pobíráte příspěvek na péči? ANO NE

Pokud ANO, jaký stupeň?

Omezená pohyblivost (franc.hole; inval.vozík apod.):

K trvalému pobytu hlášen kde:

Adresa současného bydliště:

Telefon:

Současný stav bydlení:

vlastní: ANO NE
v nájmu: ANO NE

Byt v bytovém domě: ANO NE
Rodinný dům: ANO NE
jiné: (popsat)

Velikost bytu: (jedna místnost; 1+1; 2+1; apod.)

Poloha bytu: (přízemí; první poschodí apod.)

Způsob vytápění: (centrální; plynem; lokální pevná paliva apod.)

Výtah v domě: ANO NE
Počet osob žijících společně v bytě s žadatelem (ne v domě):

Příbuzní žadatele (manžel(ka), děti, vnuci, atd.):
jméno a příjmení

příbuzenský
vztah

adresa

tel. kontakt

Preference žádaného bytu:
v poschodí: přízemí 1. poschodí 2. poschodí 3. poschodí
s balkonem: ANO NE
Využívám v současné době služeb pečovatelské služby: ANO NE
Uvažuji bydlet v nájmu se zvířetem: ANO NE

S jakým:

Osoba, která se s žadatelem do bytu nastěhuje (spolubydlící osoba):
Vztah k žadateli (manžel(ka); druh; družka; sourozenec aj.):
Jméno a přijmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:

Státní příslušnost:

Jsem si vědom(a), že uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů, může být důvodem
k vyřazení ze seznamu žadatelů.

Dávám tímto souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v této žádosti ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Svým podpisem potvrzuji pravdivost ve všech uvedených údajích.

V ………………………………………………..

dne …………………………

………………………………………………….
Podpis žadatele:

…………………………………………………………..
Podpis případné spolubydlící osoby:

telefon: + 420 384 781 143
mobil: + 420 725 402 990
e-podatelna: podatelna@meu.suchdol.cz
e-mail: pecovatelske.sluzby@meu.suchdol.cz
adresa kanceláře: Lužnická 218, Suchdol nad Lužnicí

web: www.suchdol.cz/mesto/pecovatelske-sluzby
bankovní spojení: 603167379/0800
IČ: 00247561
IDDS: rtrb2hz

