
Příloha č. 1a 
 

Poučení pro uchazeče, kteří se hlásí do podporovaného pečovatelského bytu 
 U Světlé č. 2310/9, 594 01 Velké Meziříčí 

 
- Přijímají se pouze písemné žádosti, podané na formuláři, který je k dispozici 

k vyzvednutí na ředitelství Sociálních služeb města Velké Meziříčí, nebo ke stažení na 
webových stránkách města Velké Meziříčí a webových stránkách Sociálních služeb 
města Velké Meziříčí:  www.mestovelkemezirici.cz  nebo  www.ssmvm.cz   

- Žádosti se evidují na ředitelství Sociálních služeb města Velké Meziříčí – datum přijetí 
a podací číslo. 

 
Způsoby podání žádostí: 

 
1. Osobní 

Osobní odevzdání žádosti v případě na volný podporovaný pečovatelský byt na ulici 
U Světlé č. 2310/9, 594 01 Velké Meziříčí se přijímá na ředitelství Sociálních služeb 
města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí. 

 
2.  Podání žádostí poštou   

Není rozhodující datum odeslání, ale datum přijetí žádosti na daném místě! 
Vyplněnou žádost včetně příloh vložíte do obálky, obálku zalepíte a nadepíšete adresu: 
Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí. 
Takto popsanou obálku odešlete na zmíněnou adresu.  
 

3. Podání žádostí datovou schránkou 
Není rozhodující datum odeslání, ale datum doručení do datové schránky! 
Vyplněnou žádost včetně přílohy na shora uvedeném formuláři odešlete do datové 
schránky Sociálních služeb města Velké Meziříčí, ID schránky: 2jujrd7  
Povolené formáty přílohy upravuje Vyhláška č.194/2009 Sb., o stanovení podrobností 
užívání a provozování informačního systému datových schránek. 
Velikost příloh nesmí překročit velikost přijímaných datových zpráv, která je 20 MB. 
 
 

Pokyny k vyplnění přihlášky na pronájem podporovaného pečovatelského bytu na ulici 
U Světlé č. 2310/9, 594 01 Velké Meziříčí: 

 
Bod 1.) 

Vyplňte vše pravdivě, včetně kontaktního čísla telefonu. 
Pod Vaše identifikační údaje vyplňte údaje o bytu, o jehož pronájem máte zájem, případně 
náhradní čísla bytů. 

 
Bod 2.) 

Popište pravdivě Vaše dosavadní podmínky bydlení a důvod, pro který žádáte o pronájem 
podporovaného pečovatelského bytu. 

 
Bod 3.) 

Udejte, zda svým přestěhováním uvolníte jiný městský byt. 
 

http://www.mestovelkemezirici.cz/
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Bod 4.) 
Čestné prohlášení má dokladovat, že údaje, které jste v dotazníku uvedli, jsou pravdivé. 
Zároveň Sociálním službám města Velké Meziříčí a městu Velké Meziříčí udělujete souhlas 
se zpracováním vašich osobních údajů uvedených ve formuláři. 

 
Bod 5.) 

V tomto bodě uveďte, jakým způsobem chcete být informován/a/i o rozhodnutí přidělení 
podporovaného pečovatelského bytu na ulici U Světlé č. 2310/9, 594 01 Velké Meziříčí. 

 
Bod 6.) 

Jako součást žádosti do podporovaného pečovatelského bytu je nutné doložit potvrzení o 
příjmech, a to od všech uchazečů (např. manželů, partnerů o byt). 

 
Ostatní podmínky: 

Žádosti, musí splňovat veškeré uvedené náležitosti a budou dodány na ředitelství Sociálních 
služeb města Velké Meziříčí. 
Pokud pronajímatel po svém rozhodnutí shledá, že údaje v žádosti žadatele, v jehož prospěch 
bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak s tímto žadatelem nebude 
uzavřena smlouva o nájmu na podporovaný pečovatelský byt, ale bude osloven náhradník 
určený radou města Velké Meziříčí a smlouva bude uzavřena s ním. 
Smlouva o nájmu podporovaného pečovatelského bytu se uzavírá na dobu určitou 2 roků 
s možností její následné obnovy s uchazeči z cílové skupiny. 

 
 
 

Příloha č. 1b) 
 Vyjádření zástupce Sociálních služeb města Velké Meziříčí 

 
 

Příloha č. 1c) 
Potvrzení o příjmech od všech uchazečů o podporovaný pečovatelský byt 

 


