
Odbor sociálních věcí

nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
tel.: 516 775 210 e-mail: kaldova@blansko.cz

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ V UBYTOVACÍCH
PROSTORÁCH URČENÝCH PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OSAMĚLÝCH

RODIČŮ S NEZAOPATŘENÝMI DĚTMI (SB)

(1) Identifikační údaje žadatele

Jméno a příjmení, titul

Datum narození

Rodné číslo

Trvalý pobyt

Telefon, E-mail

Rodinný stav

Státní občanství

Číslo OP

Adresa pro doručování (je-li 
odlišná od trvalého pobytu)

(2) Žádám o ubytování a o zařazení mé žádosti do evidence SB

Důvod žádosti

Druh příjmu

Žadatel pečuje □ o 1 nezaopatřené dítě   □ o 2   □ o 3 a více

Typ stávajícího bydlení □ obecní byt      □ vlastní byt 
□ vlastní rodinný dům    □ podnájem
□ sociální zařízení   □ jiné

Počet obytných místností □ 1+1 □ 2+1 □ 3+1 □ 4+1 □ jiné

Bydlím □ sám(a) s dětmi
□ ve společné domácnosti s



Osoby bydlící ve společné 
domácnosti (kromě žadatele) 
uveďte:
jméno, rok narození, příbuzenský 
poměr, adresa a telefonní kontakt

Přílohy k žádosti □  potvrzení o výdělku 
□  oznámení o výši důchodu
□  o registraci na ÚP v Blansku
□  přehled vyplácených dávek státní sociální 
    podpory   □ dávky hmotné nouze
□  rozsudek o rozvodu 
□  rozsudek o svěření dítěte do péče
□  jiné

Jiné údaje

Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích se dopustí přestupku
fyzická osoba tím, že úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu
požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v četném prohlášení u správního
orgánu, za což lze uložit pokutu až 20.000,- Kč, a podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích se dopustí přestupku fyzická osoba tím, že úmyslně uvede nesprávný nebo
neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné
výhody, za což lze uložit pokutu až  50.000,- Kč. 

Podpisem dávám svůj  souhlas  s  tím,  aby správní  orgán,  který o  poskytnutí  ubytování  rozhoduje,
přezkoumal správnost a úplnost skutečností uvedených v žádosti a dalších doložených podkladů.

V souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES  (obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů),  svým  podpisem  uděluji  souhlas  ke
zpracování, shromažďování,  užívání a uchovávání osobních údajů  včetně rodného čísla  v rozsahu
nezbytném pro vyřízení žádosti o poskytnutí ubytování v ubytovacích prostorách určených pro sociální
bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, a to po celou dobu evidence žádosti.

Beru na vědomí, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat. Pokud tímto odvoláním souhlasu dojde ke
znemožnění  evidence žádosti,  je  odvolání  souhlasu se zpracováním,  shromažďováním,  užívání  a
uchováváním osobních údajů důvodem pro vyřazení žádosti z evidence.

Beru  na  vědomí,  že  jsem  povinen(a)  ohlásit  do  30  dnů  případné  změny  skutečností,  které  byly
uvedeny v původní žádosti a prokázat je přílohou.

Byl(a)  jsem  seznámen(a)  s  Pravidly  postupu  při  poskytování  ubytování  osamělým  rodičům  s
nezaopatřenými dětmi.

Poznámka: při podání žádosti nutná osobní účast žadatele.

Datum:                                                       Podpis žadatele: 



Prohlášení žadatele o poskytnutí ubytování v ubytovacích prostorách
určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi

Žadatel 

Jméno a příjmení, titul

Datum narození

Adresa trvalého pobytu

Prohlašuji, že nemám nesplněné jakékoliv závazky (zejm. finanční) vůči Městu Blansko (tato
podmínka se vztahuje i na nezaopatřené dítě/děti žadatele). 

Datum:                                                       Podpis žadatele:



Informace k podání žádosti  o poskytnutí ubytování v ubytovacích prostorách určených pro
sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi

Žádost  o poskytnutí  ubytování  v ubytovacích prostorách určených pro sociální  bydlení  osamělých
rodičů  s  nezaopatřenými  dětmi  se  podává  na  předepsaném  tiskopise  na odboru  sociálních  věcí
Městského úřadu Blansko. 

Žádost  o poskytnutí  ubytování  v ubytovacích prostorách určených pro sociální  bydlení  osamělých
rodičů s nezaopatřenými dětmi může podat osamělý rodič, který

-  je zletilý,
-  je svéprávný,
-  pečuje o nezaopatřené dítě/děti,
-  nemá nesplněné jakékoliv závazky (zejm. finanční) vůči Městu Blansko (tato podmínka se 

vztahuje i na nezaopatřené dítě/děti žadatele), splnění této podmínky dokládá žadatel písem-
ným prohlášením.

Agendu vykonává:

Bc. Tereza Kaldová 
vedoucí oddělení sociální pomoci

Městský úřad Blansko
odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
nám. Republiky 1316/1
678 01 Blansko

dveře č. 120 (1. patro budovy)
telefon: 516 775 210

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 – 17:00
středa 8:00 – 17:00


