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Město Šumperk 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

www.sumperk.cz 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁJMU BYTU 

v domě zvláštního určení, bytu zvláštního určení nebo chráněného bytu 

v majetku města Šumperka 
 

 

Žadatel(ka): 

Příjmení: Jméno: 

Datum narození: Rodinný stav: 

Trvalý pobyt: 

Skutečný pobyt: 

Telefon: E-mail: 

Druh důchodu a jeho výše: 
Za odbor SOC ověřil/a: 

Příspěvek na péči ve stupni:                ve výši: 
Za odbor SOC ověřil/a: 

Průkaz osoby se zdravotním postižením: 
Za odbor SOC ověřil/a: 

Zástupce žadatele(ky) 
Poznámka: Vyplňte pouze v případě, že žádost podává zástupce žadatele(ky) (zákonný zástupce, jiná fyzická osoba, které 

byla nezletilá osoba rozhodnutím příslušného orgánu svěřena do péče, zmocněnec, opatrovník). 

Příjmení: Jméno: 

Datum narození: 

Trvalý pobyt: 

Skutečný pobyt: 

Telefon: E-mail: 

 

 

Dosavadní způsob bydlení: 
  

obecní byt, družstevní byt, byt v osobním vlastnictví, rodinný dům, podnájem, ubytovna, chráněné 

bydlení, domov pro seniory, domov pro osoby se zdrav. postižením* 
  

Žádám o přidělení nájmu (požadované označte křížkem): 

□  bytu v domě zvláštního určení (dům s pečovatelskou službou) o velikosti: 

□  bytu zvláštního určení (bezbariérový byt) o velikosti: 
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□  chráněného bytu: 

Do bytu se nastěhuji: sám - s dalšími osobami* 

Počet osob, se kterými bude žadatel/ka bydlet: 

 

Důvod podání žádosti 

 

Rodinný příslušník nebo osoba, která má být informována o žadateli(ce) (nepovinný údaj): 

Jméno a příjmení: vztah k žadateli(ce): 

Adresa: 

Telefon: E-mail: 

 

 

Prohlášení žadatele(ky): 

Prohlašuji, že péči o mou osobu poskytuje: 

• osoba blízká …………………………………………………………………………………………………………………… 

• asistent sociální péče ……………………………………………………………………………………………………… 

• poskytovatel sociálních služeb ………………………………………………………………………………………… 

• nikdo 

(Poznámka: nutno uvést jméno a příjmení pečující osoby nebo název poskytovatele) 

Prohlašuji, že jsem hlášen nepřetržitě k trvalému pobytu v Šumperku od …………………………………. 

a tento k dnešnímu dni trvá. 

(Poznámka: vyplňují pouze žadatelé s trvalým pobytem v Šumperku) 

 

K žádosti je nutné doložit: 

• vyjádření lékaře o zdravotním stavu ne starší 1 měsíce, 

• potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Šumperku a vůči předchozímu pronajímateli bytu ne starší 

1 měsíce. 

 

K žádosti je nutné předložit: 

• rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo usnesení o přerušení řízení o příspěvku na péči 

(nevyžaduje se u osob starších 75 let), 

• průkaz osoby se zdravotním postižením, 

• doklad o druhu důchodu a jeho výši. 

 

*)nehodící se škrtněte 
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Informační povinnost 
V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále 

jen „GDPR“), zpřístupňuje níže uvedený správce osobních údajů (dále jen „správce“), informace o účelu 

zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a 

době uchování osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s níže uvedeným účelem. V souladu s tímto 

nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. 

 

1. Správce osobních údajů 

Město Šumperk 

nám. Míru 1 

Šumperk 

787 01 

email:  posta@sumperk.cz 

datová schránka: 8bqb4gk 

tel: 583 388 111 

IČO: 00303461 

2. Kontakty na pověřence 

e-mail: poverenec@sumperk.cz 

adresa: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

3. Účel zpracování 

Správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje za účelem: 

• posouzení žádosti o poskytnutí nájmu bytu v domě zvláštního určení, bytu zvláštního určení nebo 

chráněného bytu ve vlastnictví města Šumperka v souladu s podmínkami schválenými Radou města 

Šumperka, 

• úkony směřující k možnému uzavření smlouvy o nájmu na základě posouzení. 

4. Zákonnost zpracování 

Zpracování osobních údajů je založeno na právním základě spočívajícím v nezbytnosti zpracování: 

• pro splnění právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů), 

• pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, 

• pro plnění smlouvy resp. jednání směřujících k možnému uzavření smlouvy o nájmu bytu. 

5. Kategorie příjemců osobních údajů 

Ve vazbě na uvedený účel jsou osobní údaje předávány těmto subjektům: PONTIS Šumperk o.p.s., 

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 

Dalším osobám či subjektům jsou osobní údaje předávány pouze, pokud povinnost jejich předání 

orgánům, úřadům či institucím je správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud subjekt 

údajů poskytl souhlas s takovým předáním. 

6. Doba uložení 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, a to po dobu jednoho roku následujícím 

po kalendářním roce, ve kterém došlo k ukončení smlouvy. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje dále 

uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Informace o právech subjektu údajů 

Subjekt údajů má právo: 

• na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

• na opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR) 

• na výmaz (čl. 17 GDPR) 

• na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) 

• na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 

• vznést námitku (čl. 21 GDPR) 

• podat stížnost (čl. 77 GDPR) 

• na odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR) 

• nebýt předmětem automatizovaného rozhodování 

Žádost k uplatnění Vašich práv můžete doručit osobně, prostřednictvím poštovní služby či na podatelnu 

správce (viz výše), nebo elektronicky způsobem uvedeným na webových stránkách správce 
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https://www.sumperk.cz/cs/obcan/podatelny/elektronicka-podatelna.html. 

8. Automatizované rozhodování 

Správce osobních údajů uvádí neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení 

s právními účinky pro subjekty údajů. 

Nařízení je ke stažení na adrese: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a informován/a o zpracování osobních údajů za účelem 

uvedeným výše. 

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti se zakládají na pravdě. V případě 

uvedení nepravdivých údajů jsem si vědom/a, že moje žádost bude vyřazena. 

Beru na vědomí, že jsem povinen/povinna písemně informovat odbor sociálních věcí Městského 

úřadu Šumperk o změnách (např. zdravotního stavu, výši příspěvku na péči, průkazu OZP, způsobu 

bydlení apod.), a to ve lhůtě do 15 dnů, kdy změna nastala. 

 

 

Datum: 

 

Podpis žadatele(ky)/zástupce žadatele(ky): 

 

 

 

Podpis osoby, která má být informována o žadateli(ce): 

 

 

 

https://www.sumperk.cz/cs/obcan/podatelny/elektronicka-podatelna.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

