Byt v domě s pečovatelskou službou
1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace
BYT V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
4. Základní informace k životní situaci
Město Stříbro je zřizovatelem čtyř domů s pečovatelskou službou – DPS Havlíčkova 512,
DPS Větrná 1378, DPS Třešňová 1437 a DPS Třešňová 1439. Byty v domech
s pečovatelskou službou (dále jen DPS) se rozumí byty v domech zvláštního určení pro
bydlení seniorů a zdravotně postižených osob, kterým byl přiznán starobní důchod nebo
invalidita. Soustředěným bydlením občanů v jednom domě a svým vybavením umožňují DPS
poskytovat uživatelům pečovatelskou službu kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu.
Seznam žadatelů o přidělení bytu v DPS vede sociální odbor.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan (žadatel) způsobilý k právním úkonům, který:
 je poživatelem invalidity a jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu
pečovatelské služby,
 dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a lze u něho důvodně
předpokládat, že bude potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání své
soběstačnosti,
 kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, které mu v jeho
dosavadním bytě byly poskytován (např. donáška uhlí, donáška vody ze studny).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Navštívit pracoviště Městského úřadu Stříbro, sociální odbor, Masarykovo nám. 63, 1. patro,
kancelář č. 104.
Tel.: 374 801 170, 374 801 171
Výbor pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu posoudí žádost a vydá
sdělení o zařazení do seznamu žadatelů. Při výběru žadatelů výbor posuzuje zejména:
zdravotní stav žadatele, jeho věk, osamělost, využívání úkonů pečovatelské služby, sociální
situaci žadatele, jeho bezdlužnost vůči městu, popř. vrácení městského bytu.
Podmínky a postup řešení jsou stanoveny v Zásadách pro přidělování bytů v DPS, které
schválila Rada města Stříbra.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na Městském úřadu Stříbro, telefonickým kontaktem se sociálním
pracovníkem, e-mailovou korespondencí, elektronickou poštou, případně osobní návštěvou
sociálního pracovníka v přirozeném prostředí klienta.
Nedílnou součástí žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou je vyjádření
lékaře o zdravotním stavu žadatele o přidělení bytu v DPS.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Obec Stříbro v samostatné působnosti – Městský úřad Stříbro, sociální odbor.
Seznam místních částí města Stříbra:
Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín, Těchlovice.
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9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 Městský úřad Stříbro, sociální odbor
pracoviště: Masarykovo nám. 63, 1. patro, 349 01 Stříbro, kancelář č. 104


Bc. Alena Ratajová, vedoucí sociálního odboru
Tel.: 374 801 170
E-mail: ratajova@mustribro.cz



Erika Hubková, DiS.
Tel.: 374 801 171, 775 599 578.
E-mail: hubkova@mustribro.cz.



Provozní doba:
- pondělí
7:00–11:30
- úterý
7:00–11:30
- středa
7:00–11:30
- čtvrtek
7:00–11:30
- pátek
7:00–11:30

a
a
a
a
a

12.30–17:00
12.30–15:00
12.30–17:00
12.30–15:00
12.30–13:30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 průkaz totožnosti
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o přidělení bytu v DPS, včetně vyjádření lékaře o zdravotním stavu jsou předány při
osobní návštěvě úřadu, lze i vytisknout z odkazu:
http://www.mustribro.cz/formulare/index.php
Sociální odbor (SO)
Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (formát MS WORD)
o příloha k žádosti - Vyjádření lékaře o zdravotním stavu (formát MS WORD)



12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud žadatel splňuje podmínky pro přijetí do DPS, je žádost zařazena do seznamu
žadatelů. Sdělení o zařazení je zasláno do 30 dnů od obdržení žádosti.
Lhůty k vyřízení žádostí nejsou stanoveny, závisí na počtu uvolněných bytů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 Správa majetku města Stříbra – pověřena správou bytového fondu Města Stříbra
 Pečovatelská služba Stříbro – poskytovatel terénních sociálních služeb
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Umožnit sociální pracovnici Městského úřadu Stříbro, sociálního odboru, provést sociální
šetření.
16. Elektronická služba, kterou lze využit
Elektronickou poštou pouze pro podávání oficiálních písemností opatřených elektronickým
podpisem: stribro@ipodatelna.cz, https://stribro.ipodatelna.cz. ID datové schránky: gkub5mb.
Pro získání informací: posta@mustribro.cz, hubkova@mustribro.cz, ratajova@mustribro.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
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zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

18. Jaké jsou související předpisy
 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žadatel je vyřazen ze seznamu žadatelů, pokud:
 se bez vážných důvodů nedostaví ve stanovené lhůtě po doručení výzvy k podpisu
nájemní smlouvy,
 bez vážných důvodů odmítne uzavřít nájemní smlouvu,
 uvede ve své žádosti nepravdivé nebo nesprávné údaje, popř. pokud učinil
nepravdivé prohlášení.
21. Nejčastější dotazy
 Jak veliké jsou byty?
Byty o velikosti 0+1 jsou určeny jednotlivcům, 1+1 jsou určeny pro dvojice.
 Jaká je čekací doma na byt v DPS?
Čekací doba není stanovena.
 Jsou DPS bezbariérové?
Ano, kromě DPS Havlíčkova 512.
 Mohu si vzít do DPS pejska?
Ano.
 Potřebuji do DPS svůj nábytek?
Ano, byty jsou vybaveny pouze kuchyňskou linkou a obvykle sporákem s pečící
troubou.
22. Další informace
--23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také
z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
SOCIÁLNÍ SLUŽBY – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
25. Za správnost popisu odpovídá útvar
sociální odbor
26. Kontaktní osoba
Bc. Alena Ratajová, Erika Hubková, DiS.
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
04.04.2014
28. Popis byl naposledy aktualizován
12.05.2016

3

