
 
  

 

  
  

Žádost o přidělení buňky v městské ubytovně 

Žadatel:  

Jméno a příjmení:   

Datum narození:   

Trvalé bydliště:   

Telefon:   E-mail:  

  

Prohlášení žadatele:   

Prohlašuji, že jsem byl (a) seznámen (a) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a nařízení EU 2016/679 – GDPR se základními principy shromažďování a zpracování uvedených osobních 
údajů.   
Výslovně souhlasím se zpracováním osobních údajů v žádosti ve formě shromažďování, ukládání  
na nosiče informací, zpřístupňování, vyhledávání, používání, ověřování, předávání organizaci,  
která eviduje smlouvy o ubytování v městské ubytovně. Dále souhlasím s jejich uchováváním, tříděním, 
kombinováním, přiřazováním dalších, případně jejich blokováním a likvidací Odborem sociálních věcí  
a zdravotnictví Městského úřadu v Příbrami, oddělením sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení,  
po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.   
  
Program sociální práce:   

S případným zařazením do programu sociální práce a uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby 
se zaměřením na:   

a) plnění stanovených úhrad spojených s nájmem ubytovny,   
b) úhrady závazků/dluhů,   
c) aktivní přístup k zaměstnání,   

d) aktivní přístup k řešení bydlení,   
e) plnění ubytovacího řádu,   
f) plnění smluv nebo dohod,  

souhlasím – nesouhlasím1.  

 

□ Nájemné ve výši 52,- Kč/m² (osoba/měsíc) a paušální úhradu za služby ve výši 3.500 Kč (osoba/měsíc) 
a poplatky za vlastní používané elektrospotřebiče (částka dle čestného prohlášení) se hradí před podpisem 
smlouvy a následně vždy dopředu na následující kalendářní měsíc (platí pro samoplátce). 

□ Záloha na nájemné a úhradu za služby ve výši 1.500 Kč a částka za vlastní používané elektrospotřebiče 
se hradí jednorázově před nastěhováním na buňku městské ubytovny. Celková úhrada za nájem a služby 
bude řešena podle termínu uzavření smlouvy a výplaty sociálních dávek (platí především pro příjemce 
dávek hmotné nouze Úřadu práce).  
  

Klient svým podpisem stvrzuje, že výše uvedenému porozuměl, a nemá další dotazy.   

  

V Příbrami dne                                                                          _______________________   

                                                                                                             podpis žadatele   
 

Vyplní oprávněná úřední osoba - jméno a příjmení, podpis:____________________________________   
 

Pořadové číslo:  Číslo spisu:  

 

                                                      

1 Nehodící se škrtněte 


