
jméno a příjmení

datum narození

bydliště (trvalé)

telefon, e-mail

  _____________________________________________________________________________________

  jméno a telefon další kontaktní osoby

  žadatel je příjemcem důchodu starobního*     invalidního*

  využívá žadatel při zajištění některých životních potřeb pečovatelskou službu ano* ne*

  _____________________________________________________________________________________

ano* ne*

  jestliže ano, v jakém rozsahu a kdo ji zajišťuje

_____________________________________________________________________________________

Obec Křenovice (provozovatel) v domě pro seniory nezajišťuje žádnou pečovatelskou službu.

  Další údaje

  dosavadní druh bydlení

  žádám (mám zájem) o pronájem bytu

____________________________________________________

____________________________________________________

  Další kontaktní udaje 

ve vlastním domě (bytě)*

v nájmu (uvést pronajímatele)*   _________________________

Dům pro seniory schopné samostatně vést domácnost

ŽÁDOST
O NÁJEM BYTU V DOMĚ PRO SENIORY V KŘENOVICÍCH

  Údaje o žadateli

____________________________________________________

____________________________________________________

u příbuzných (konkrétně)*   _________________________

jednopokojový (cca 30 m
2
)*        dvoupokojový (cca 50 m

2
)*

OBEC KŘENOVICE Školní 535, 683 52  Křenovice

  adresa pobytu, kde se člověk v současné době zdržuje (pokud je jiná od trvalého pobytu)

____________________________________________________

  jestliže ano, uveďte v jakém rozsahu a kdo ji zajišťuje

  využívá žadatel pomoc jiné osoby při zajišťování některých životních potřeb



  do bytu v Domě pro seniory v Křenovicích se žadatel nastěhuje

sám* s manželkou*

s družkou* jiné*

  konkrétní důvody k podání žádosti

  (v případě nedostatku místa pokračujte na volné listy, které přiložíte k žádosti)

  V  __________________________ dne  __________________________

podpis žadatele         __________________________

  Z důvodu zápisu žádostí do pořadníku není možné žádost podat elektronicky.

Před sepsáním nájemní smlouvy bude potřeba zdravotní stav doložit lékařskou zprávou.

  * nehodící se škrtněte

Žadatelé, kteří mají v Křenovicích trvalý pobyt nejméně 5 let, budou mít při výběrovém řízení o nájem bytu přednost. Dále 

budou zvýhodněni ti žadatelé, kteří mají v Křenovicích děti, sourozence, nebo v obci v minulosti dlouhodobě žili.

Při jakékoliv změně údajů, uvedených v žádosti, je třeba tuto skutečnost oznámit písemně OÚ Křenovice, který 

provede vyznačení změny v původní žádosti zájemce o nájem bytu.

Podáním žádosti dává žadatel i kontaktní osoba souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení EP   

a Rady EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Nájemcem bytu nemůže být občan v produktivním věku, přestože doposud s žadatelem žil ve společné domácnosti. To 

neplatí, pokud se jedná o manžela/manželku (popř. druha/družku, sourozence). 

  Žádost se podává na podatelnu Obecního úřadu Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice.

Jedná se o byty v Domě pro seniory v Křenovicích na ulici Školní. Byty jsou bezbariérové a jsou určeny pro 

občany – příjemce starobního nebo invalidního důchodu, kteří jsou schopni samostatně vést domácnost. 

Podmínkou pronájmu bytu v domě pro seniory je mobilita žadatele, tj. samostatnost v pohybu a při vykonávání 

běžných hygienických potřeb.

Žádosti o nájem bytu jsou zařazovány do samostatného pořadníku podle data doručení či zapsání na podatelně 

OÚ Křenovice.


