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ŽÁDOST O NÁJEM V KRIZOVÉM BYTĚ 
 Výšinka - Granátová ul. č. p. 1897  

         

evidenční číslo žádosti…………… 

        datum podání žádosti ……………. 

 

Žadatel 

Jméno, příjmení, titul:............................................................................................ 

Datum narození: ............................. Občanství:…………………........................ 

E-mail: ………………………………………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště v době podání žádosti o nájem v krizovém bytě 

Obec: .......................................................................PSČ: ..................................... 

Ulice, číslo popisné: ..................................................... Telefon: .......................... 

 

Adresa skutečného bydliště (vyplňte, pokud se neshoduje s trvalým bydlištěm) 

Obec: ....................................................................... PSČ: .................................... 

Ulice, číslo popisné: ...................................................... Telefon: ......................... 

 

Manžel/-ka, druh, družka (žádající společně) 

Jméno, příjmení, titul:............................................................................................ 

Datum narození: ...............................Občanství:.................................................... 

 

Jméno a příjmení dalších rodinných příslušníků, kteří budou byt společně 

užívat se žadatelem 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………….………… 

 

 

Žádám o poskytnutí krizového bytu od: ……………….……………………… 

 

 

Důvod podání žádosti: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Prohlašuji, že se nacházím v tíživé životní situaci a splňuji podmínky pro poskytnutí krizového 

bytu dle pravidel pro poskytnutí krizového bytu (příloha č. 2 žádosti), s nimiž jsem seznámen. 

 

 

Příloha žádosti: 

č.1 – souhlas se zpracováním osobních údajů 

č.2 – pravidla hospodaření v krizovém bytě byty ve vlastnictví města Turnov 

 

 

 

V Turnově dne: ………………………….. 

 

 

…………………………………………… 

Podpis žadatele 
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Příloha č. 1 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně poučení 

Já, níže podepsaný/á 

Jméno a příjmení: …………………………………………………….…………………………………... 

Narozen/a:   ………………………..………………………………………………………………. 

Bytem:   ………………………..………………………………..……………………………… 

Telefon:  ………………………………………………………………………………………… 

E-mail:  ………………………………………………………………………………………… 

(dále jen „Subjekt údajů”) 

uděluji tímto městu Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 Turnov, IČO: 00276227, e-mailový 

kontakt: mu@turnov.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže 

uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

• Jméno a Příjmení 

• Datum narození 

• Trvalé bydliště, adresa pro doručování 

• Mobilní telefon, E-mailová adresa 

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:  

• Příjem, zpracování, ověřování správnosti údajů a vyřizování žádostí o byty ve vlastnictví města 

Turnov 

• Projednání a schválení žádosti 

• Evidenční, statistické a analytické účely agendy spojené s přidělováním bytů ve vlastnictví města 

Turnov 

• Provádění sociálního šetření 

3. Doba zpracování osobních údajů bude:  

• Po dobu evidence žádosti 

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:  

• ANO x NE   Poskytovatelé sociálních služeb registrovaných na základě zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
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Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše 

uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

 

*Poučení Subjektu údajů  

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: 

• Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše 

uvedených podmínek. 

• Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je uveden v části 2. „Účelem zpracování osobních 

údajů je“. Bez souhlasu Subjektu údajů se zpracováním osobních údajů není možno ze strany Správce 

naplnit předmět účelu zpracování osobních údajů. 

• Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani 

k profilování.  

• Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: Ing. Roman Šmíd, MBA, Moore 

Advisory CZ s.r.o., Karolinská 661/4, Karlín 186 00 Praha 8, tel.: 227 031 495, 

email: roman.smid@moore-czech.cz  

• Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele. 

• Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. 

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci 

nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám. 

• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo 

požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů 

k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že 

Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

 

V …………………………………  dne ………………………… 

 

…………………………………  

podpis Subjektu údajů  

 

 

 

 

 

 

mailto:roman.smid@moore-czech.cz
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            Příloha č. 2 

                                                                          

            Pravidla hospodaření v krizovém bytě ve vlastnictví města 

Turnov 

 

 1.  

Úvodní ustanovení 

1. Tato pravidla upravují podmínky a postup pro poskytnutí bydlení v krizových bytech ve 

vlastnictví města Turnova (dále poskytovatel) jako přechodného ubytování pro klienty, kteří se 

ocitli v krizové životní situaci a potřebují krátkodobé ubytování po dobu nezbytně nutnou 

k nalezení nového bydlení a k bezodkladnému řešení nepříznivé životní situace. 

2. Krizové byty se nacházejí v 1. nadzemním podlaží domu ve vlastnictví města Turnova na adrese 

Turnov – Výšinka, Granátová ulice č.p. 1897. Jedná se o byty č. 2, 3 o velikosti 1+0, byt č. 11 o 

velikosti 1+1.  

3. Krizové byty budou poskytovány v případě mimořádných situací a problémů jako dočasná pomoc 

města Turnova. Krizový byt je vyhrazen pro náhlé, akutní situace bytové nouze a řeší naléhavou 

potřebu krátkodobého ubytování (pro oběti živelních událostí při nenadálé ztrátě bydlení (např. 

vytopení, požár bytu, popř. domu, statické poruchy, živelní události apod.), pro oběti domácího 

násilí, zneužívání nebo týrání, pro rodiny s dětmi, u kterých reálně hrozí, že by mohly skončit na 

ulici či jako krizové krátkodobé ubytování v odůvodněných případech). 

4. O poskytnutí krizového bytu rozhoduje rada města nebo starosta města na základě usnesení rady 

města, kterým pověřuje starostu města rozhodovat o poskytnutí krizového bytu. 

  

2.  

Způsob poskytování krizového bytu 

 Byt je poskytován fyzickým osobám. 

a) Podmínky pro podání žádosti o poskytnutí krizového bytu: 

 

• žadatel je osobou starší 18 let, která potřebuje ubytování, neboť se nachází v mimořádné 

životní situaci  

• žadatel uvede v žádosti konkrétní důvody pro podání této žádosti s přihlédnutím 

k předpokladům dle odst. 3) čl. 1 těchto pravidel, 

• žadatel a osoby, které s ním budou v krizovém bytě ubytováni (dále jen nájemci), bydlí na 

území města Turnova nebo v obcích ORP Turnov. 

 
 

b) Postup řízení: 

 

Žádost o krizový byt lze podat těmito způsoby: na podatelnu Městského úřadu Turnov 

písemně nebo osobně anebo elektronicky s ověřeným digitálním podpisem nebo  
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prostřednictvím datové schránky. Doporučuje se využít formulář žádosti, který je součástí 

těchto Pravidel a je k dispozici v písemné podobě na odboru správy majetku nebo odboru 

sociálních věcí Městského úřadu Turnov nebo v elektronické podobě na 

https://www.turnov.cz. 

• Po podání žádosti (v případě, že bude některý z krizových bytů volný) bude ihned svolána 

odborem správy majetku nebo odborem sociálních věcí schůzka za účasti odboru správy 

majetku, pracovníka odboru sociálních věcí, žadatele, zástupce úřadu práce, případně 

poskytovatele sociální služby. Výsledkem schůzky bude vyhodnocení krizové situace 

žadatele. 

• Na základě zjištěných skutečností a na základě vyhodnocení krizové situace odbor sociálních 

věcí doporučí/nedoporučí příslušnému orgánu města přidělení krizového bytu.  

 

3.  

Uzavření nájemní smlouvy  

1. Nájemní smlouva je uzavírána dle těchto pravidel se žadatelem na dobu určitou maximálně 3 

měsíce. V odůvodněných případech lze smlouvu prodloužit na dobu dalších 3 měsíců, a to pouze 

jedenkrát. 

2. V případě, že některý z krizových bytů je k datu podání žádosti volný, určuje se uzavření nájemní 

smlouvy do krizového bytu časově takto – v pracovních dnech do 48 hodin, o víkendu a státních 

svátcích do 72 hodin od vyhodnocení krizové situace. V této době bude uzavřena se žadatelem 

nájemní smlouva a odborem správy majetku předán byt. 

3. Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět 

nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, 

nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. 

4. Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména, poškozuje-li byt nebo 

dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže 

pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem 

nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. 

 

4.  

Výše nájemného 

Výše nájemného u bytu 1+0 činí 3.000 Kč, u bytu 1+1 činí 3.500 Kč. V nájmu jsou zahrnuty i služby 

spojené s užíváním bytu. Byt je přidělen bez peněžní jistoty. 

 

5.  

Ostatní ujednání 

Po dobu nájemního vztahu v krizovém bytě je nájemce povinen intenzivně spolupracovat se 

sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Turnově, mít uzavřenou smlouvu 

s poskytovatelem sociální služby, případně i s dalšími institucemi tak, aby svou situaci co nejrychleji 

a nejefektivněji vyřešil.  
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1. Přidělení krizového bytu je dáno na vědomí předsedkyni komise sociálně bytové a následně 

předány informace na jednání této komise.  

2. Vrácení bytu se musí dít za účasti pracovníka odboru správy majetku a pracovníka odboru 

sociálních věcí. 

6.  

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní, těmito pravidly nedotčené vztahy, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Jakékoliv výjimky z těchto pravidel jsou výlučně v pravomoci Rady města Turnova. 

3. Tato pravidla byla schválena Radou města Turnova dne 24.6.2021, usnesení č.465/2021 a 

nabývají účinnosti 1.7.2021, aktualizace byla schválena radou města dne 26.5.2022, usnesení č. 

394/2022 a nabývají účinnosti dne 1.6.2022. 

 

 

 

  

 

  

  

 

 


