Žádost o přidělení bytu v domě s chráněnými byty ve
Hvožďanech
Datum: …………………………………………………..

Příjmení a jméno žadatele: ………………………………………………………………..
Datum narození: …………………………………………………………………………..
Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………

Zdůvodnění žádosti:

……………………………………………
Podpis žadatele

Potvrzení o přijetí žádosti OÚ Hvožďany

Vyjádření ošetřujícího lékaře: ( pro účely přidělení bytu)

Základní šetření pro přidělení bytu v domě s chráněnými byty
ve Hvožďanech.
Jméno a příjmení žadatele: ……………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………………………..
Bydliště : ……………………………………………………………………………………….
Rodinný stav: …………………………………Státní občanství: …………………………….
ZP

ano - ne

Číslo průkazky: …………………………………

ZTP

ano – ne

Číslo průkazky ………………………………….

ZTP/P

ano – ne

Číslo průkazky ………………………………….

Složení rodiny, ve které žadatel žije:

Zdravotní stav žadatele:

- těžce pohyblivý
- schopen základních úkonů

Bytové podmínky.
-kategorie bytu: I, II., III., IV.
Nemovitost čp. : ……………………………………………………………………………..
Adresa dětí/příbuzných/:
Jméno………………………………………bydliště………………………………………….
Jméno………………………………………bydliště………………………………………….
Jméno………………………………………bydliště………………………………………….

Žadatel má zájem o byt: 1KK bezbarierový přízemí

Šetření provedl: ………………………………….. Dne:

I. Poschodí

II. poschodí

Chráněné byty

Cílem výstavby chráněného bytu je zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle
individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů
zdravotních či z důvodu pokročilého věku. Jedná se tedy o osoby s omezenou schopností
pohybu, orientace, mentálně postižené osoby, seniory apod .

Ve Hvožďanech je 25 bytů v domě s chráněným bydlením. Jedná se o malometrážní
byty spravované Obecním úřadem Hvožďany.

Uvedené byty mohou být přiděleny občanům s trvalým pobytem na správním území
obce Hvožďany. Pokud nedojde při obsazování chráněných bytů k naplnění kapacity může
po doporučení komise se jednat i o občany, kteří nemají trvalé bydliště na správním území
obce, pokud splňují podmínky pro přidělení bytu (věk, zdravotní stav). Na základě žádosti ke
které je nutno si vyžádat vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele je
provedeno sociální šetření v domácnosti žadatele. Žádost je posouzena lékařem, který stanoví
zdravotní naléhavost. Městský úřad Příbram- úřad s rozšířenou působností posoudí
předloženou dokumentaci a vydá vyjádření k uzavření nájemní smlouvy.

Zastupitelstvo obce Hvožďany rozhodne po předložení kompletní dokumentace o
přidělení chráněného bytu nebo o zařazení žadatele do seznamu čekatelů na přidělení
uvolněného bytu. Byty se přidělují podle zdravotní naléhavosti a to vždy na dobu určitou.
V případě, že se zdravotní stav uživatele bytu zhorší natolik, že není soběstačný při
zajišťování svých životních potřeb (musí být umístěn v ústavu s celodenní zdravotní péčí)
bude po vzájemné dohodě nájemní smlouva na uvedený byt ukončena před termínem
platnosti nájemní smlouvy. Žádost o přidělení bytu je možno podat v kanceláři Obecního
úřadu ve Hvožďanech.

