Město Kopřivnice, Městský úřad Kopřivnice, Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IDDS: 42bb7zg
IČ: 00298077, tel.: 556 879 411, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz

ŽÁDOST

o přidělení bytu zvláštního určení ve vlastnictví města Kopřivnice
Žadatel (jméno a příjmení):
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Skutečné bydliště:
Telefonický kontakt:
Druh důchodu:

U každé kategorie prosím vyberte jednu z možností:
Bydliště

o

trvalý pobyt v Kopřivnici (nebo jejich místních částech) ano / ne po
dobu ……..let

o

v Kopřivnici žiji ano / ne po dobu …….….let

o

v Kopřivnici bydlí blízcí příbuzní či ke Kopřivnici mám dlouholeté
vazby, uveďte jaké.............................................................................
…………………………………………………………………………...

Potřeba péče

o

využívám péči jiné osoby, sociální služby či jiný druh péče
z důvodu věku či zdravotního stavu

Průkaz pro osoby se
zdravotním
postižením:

o

jsem soběstačný/á

o

TP

o

ZTP

o

ZTP/P

o

nejsem držitelem průkazu, ale používám ORTO pomůcky nebo
trpím chronickým onemocněním omezujícím mou soběstačnost

Přiznaný
na péči

příspěvek

o

nesplňuji žádný z výše uvedených bodů

o

1. stupeň

o

2. stupeň

o

3. stupeň

o

4. stupeň

o

nemám přiznaný příspěvek na péči

Bytové poměry

o

žiji osaměle (bez rodiny a blízkých příbuzných)

o

nežiji osaměle

o

žiji izolovaně (okrajová část) nebo v nevyhovujícím bydlení (např.
v patře bez výtahu, náročný způsob vytápění)

o

současné bytové poměry jsou vyhovující

o

jsem nájemcem obecního bytu města Kopřivnice a v případě
přidělení bytu zvláštního určení jej vrátím městu Kopřivnice

Práva k nájmu k bytu
ve vlastnictví města
Kopřivnice

o

nejsem nájemcem obecního bytu města Kopřivnice

o

nepozbyl jsem práva nájmu k bytu ve vlastnictví města
z důvodu neplnění povinností nájemce nebo na základě Dohody o
zániku nájmu bytu, dobrovolně jsem nevrátil byt zpět městu
z důvodu neplnění svých povinností nájemce, ani se mnou nevedlo
město soudní spor ve věci bydlení, který byl pravomocně ukončen
ve prospěch města, a to po dobu deseti let před podáním žádosti.

o

pozbyl jsem práva nájmu k bytu ve vlastnictví města z důvodu
neplnění povinností nájemce nebo na základě Dohody o zániku
nájmu bytu, nebo jsem dobrovolně vrátil byt zpět městu z důvodu
neplnění svých povinností nájemce, nebo se mnou vedlo město
soudní spor ve věci bydlení, který byl pravomocně ukončen ve
prospěch města, a to po dobu deseti let před podáním žádosti.

Dluh
vůči
Kopřivnice

městu

o

nemám dluh

o

mám dluh – uveďte výši a okolnosti jeho vzniku a způsob splácení
či nesplácení ….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………......

Manžel(ka), druh/družka, jiná společně posuzovaná osoba žadatele:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Skutečné bydliště:
Druh důchodu:

Průkaz pro osoby se
zdravotním
postižením:

o

TP

o

ZTP

o

ZTP/P

o

nejsem držitelem průkazu, ale používám ORTO pomůcky nebo
trpím chronickým onemocněním ohrožujícím soběstačnost

Přiznaný
na péči

příspěvek

o

nesplňuji žádný z výše uvedených bodů

o

1. stupeň

o

2. stupeň

o

3. stupeň

o

4. stupeň

o

nemám přiznaný příspěvek na péči

Mám zájem o byt (označte všechny varianty, o který byt máte zájem):
o Masarykovo náměstí 650 (o velikosti: 2+1 nebo 0+1)
o Česká 320, o velikosti 1+1
o Česká 320, o velikosti 0+1

Odůvodnění žádosti:

Dávám souhlas s provedením kontroly údajů uvedených v této žádosti.
Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nic nezamlčel/a.
Účely zpracovávání: Zpracování osobních údajů na základě této žádosti je prováděno zákonnými
způsoby v souvislosti s vyřizováním této žádosti a případným uzavřením smlouvy o nájmu bytu.
Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty
žadatelem a používány správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e)
Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádosti.
Doba použití a uložení osobních údajů: Údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné agendy
a po dobu následné skartační lhůty, tj. 10 let.
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na
http://www.koprivnice.cz/.

Podpis žadatele:
Podpis společně

posuzované osoby:
Datum:
Přílohy (nehodící se škrtněte):
Příloha č. 1a – Souhlas se zpracováním osobních údajů – žadatel
Příloha č. 1b – Souhlas se zpracováním osobních údajů – společně posuzovaná osoba
Příloha č. 2 – Doklad prokazující invaliditu 3. stupně či dosažení věku pro přiznání starobního důchodu
Příloha č. 3 – Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
Příloha č. 4 – Rozhodnutí o přiznání průkazu pro osoby se zdravotním postižením

Příloha č. 1a k Žádosti o přidělení bytu zvláštního určení ve vlastnictví města Kopřivnice

Město Kopřivnice

Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
KOPŘIVNICE
1) Správce – totožnost a kontaktní údaje:
Město Kopřivnice; Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice; Telefonní číslo: 556 879 411;
Elektronická podatelna: posta@koprivnice.cz; Datová schránka: 42bb7zg.
2) Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Bc. Dušan Bartošák, dusan.bartosak@koprivnice.cz; tel: 556 879 458.
3) Účel zpracování:
Podání a posouzení žádosti žadatele o přidělení bytu zvláštního určení a následná
příprava a plnění smlouvy.
4) Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Jméno a příjmení žadatele; trvalé bydliště; faktický pobyt; datum narození; druh důchod
(příp. stupeň invalidity); telefon; stupeň příspěvku na péči; druh průkazu pro osoby se
zdravotním postižením; zdravotní stav; stav současného bydlení; potřeba péče; sociální,
ekonomické a bytové poměry.
5) Kategorie příjemců údajů:
Pověření zaměstnanci městského úřadu a Střediska sociálních služeb města Kopřivnice
6) Doba poskytnutí souhlasu:
Souhlas se poskytuje po dobu řízení o rozhodnutí přidělení bytu zvláštního určení a
následně budou archivovány po dobu skartační lhůty dle spisového a skartačního řádu
města, tj. 10 let.
7) Právo poskytovatele osobních údajů:
Máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nezaniká právo na
zpracování výše uvedených osobních údajů před odvoláním souhlasu. Práva a
povinnosti
poskytovatele
osobních
údajů
a
správce
naleznete
na:
https://www.koprivnice.cz/ .
8) Udělení souhlasu:
V souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů nařízení (EU) 2016/679, a
platné národní legislativy na ochranu osobních údajů, uděluji tímto souhlas výše
uvedenému správci se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem vyřízení
a posouzení žádosti o nájem bytu.

v. …………………………… dne: ………………

…………………………………………………
podpis žadatele

Příloha č. 1b k Žádosti o přidělení bytu zvláštního určení ve vlastnictví města Kopřivnice

Město Kopřivnice

Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
KOPŘIVNICE
9) Správce – totožnost a kontaktní údaje:
Město Kopřivnice; Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice; Telefonní číslo: 556 879 411;
Elektronická podatelna: posta@koprivnice.cz; Datová schránka: 42bb7zg.
10) Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Bc. Dušan Bartošák, dusan.bartosak@koprivnice.cz; tel: 556 879 458.
11) Účel zpracování:
Podání a posouzení žádosti žadatele o přidělení bytu zvláštního určení a následná
příprava a plnění smlouvy.
12) Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Jméno a příjmení společně posuzované osoby; trvalé bydliště; faktický pobyt; datum
narození; druh důchod (příp. stupeň invalidity); stupeň příspěvku na péči; druh průkazu
pro osoby se zdravotním postižením, zdravotní stav.
13) Kategorie příjemců údajů:
Pověření zaměstnanci městského úřadu a Střediska sociálních služeb města Kopřivnice
14) Doba poskytnutí souhlasu:
Souhlas se poskytuje po dobu řízení o rozhodnutí přidělení bytu zvláštního určení a
následně budou archivovány po dobu skartační lhůty dle spisového a skartačního řádu
města, tj. 10 let.
15) Právo poskytovatele osobních údajů:
Máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nezaniká právo na
zpracování výše uvedených osobních údajů před odvoláním souhlasu. Práva a
povinnosti
poskytovatele
osobních
údajů
a
správce
naleznete
na:
https://www.koprivnice.cz/ .
16) Udělení souhlasu:
V souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů nařízení (EU) 2016/679, a
platné národní legislativy na ochranu osobních údajů, uděluji tímto souhlas výše
uvedenému správci se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem vyřízení
a posouzení žádosti o nájem bytu.

v. …………………………… dne: ………………

…………………………………………………
podpis společně posuzované osoby

