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Městys Velký Újezd 

Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd               

Městys Velký Újezd 

 

 
 
Prohlášení o souladu s cílovou skupinou podpory sociálního bydlení 

v IROP, Specifický cíl 2.1 
(toto prohlášení bude využito jako příloha k nájemní smlouvě) 

 

Žadatel: 

Příjmení:                       Jméno:     

Rodné příjmení1:  

Rodné číslo2: 
 

 
Datum uzavření nájemní smlouvy: ………………………………….. (Nevyplňuje žadatel! Bude doplněno před 
podpisem smlouvy.) 
 

Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že k datu uzavření nájemní smlouvy k bytu č………. na ulici 

Olomoucká č.p. 195, Velký Újezd, 783 55, jsem v souladu s definicí cílové skupiny podpory sociálního 

bydlení z IROP, Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a má 

bytová situace před podpisem nové nájemní smlouvy odpovídá definici Evropské typologii 

bezdomovství vyloučení z bydlení. (viz příloha č. 1). 

 

V …………………………………………………. 

Datum: ………………………………………..  

 

           …………………………………………………        

                                Podpis 

              

                                                           
1 Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení. 
2 Cizinci, kteří nemají přiděleno rodné číslo, zde uvedou datum narození ve tvaru rok, měsíc, den. 
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Příloha č. 1: 

ETHOS – Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR: 

• osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, 
kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut), 

• osoby v nízkoprahové noclehárně, 

• osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek, 

• muži a ženy v azylovém domě, 

• matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě, 

• úplné rodiny v azylovém domě., 

• osoby v domě na půli cesty, 

• osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), 

• osoby v přístřeší po vystěhování z bytu, 

• žadatelé o azyl v azylových zařízeních, 

• osoby po opuštění věznice, 

• osoby před opuštěním zdravotnického zařízení, 

• osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, 

• muži a ženy v seniorském věku, 

• invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě, 

• osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení), 

• osoby bydlící v bytě bez právního důvodu, 

• osoby v nezákonně obsazené budově, 

• osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice), 

• osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu, 

• osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost 
bydlení, 

• osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních 
chatkách se souhlasem majitele, 

• osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení, 

• osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být 
obyvatelné). 

 

 


