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1. Úvodní slovo

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb a má klíčový význam pro kvalitu života a zapojení jedince 
do společnosti a úkolem měst a obcí je přispět k zajištění důstojného bydlení jejich obyvatel. Česká společnost 
se již několikátým rokem potýká s plošným nedostatkem dostupného bydlení a tato skutečnost platí i pro město 
Moravská Třebová. Strmý růst cen nájemního bydlení, stagnace výstavby způsobená administrativními pře-
kážkami, ale i další okolnosti měnily a stále mění dříve běžně dostupné byty v nedostatkovou komoditu. Tento 
problém brzdí přirozený rozvoj obcí a často přispívá i k úbytku obyvatel.

Problém se dlouhodobě nevyhýbá ani Moravské Třebové, kde se v posledních letech stále více lidí shání 
po běžném bydlení a přitom naráží na rostoucí bariéry. Nájemních bytů se nedostává, nové se nestaví a na koupi 
vlastního rodinného domu či bytu nedosáhne každý. Dopady této situace jsou známé. Mladí lidé bydlí se svými 
rodiči i po nástupu do zaměstnání, shánějí případné spolubydlící nebo odcházejí z Moravské Třebové do větších 
měst. Mnoho rodin nedosáhne na byty odpovídající velikosti, ženy i muži zůstávají v nefunkčních vztazích, stě-
hují se do ubytoven nebo nacházejí bydlení pouze horší kvality. Dostupnost bydlení se dotýká širokých vrstev 
společnosti a na nejchudší z nich dopadá s ještě daleko závažnějšími následky než na ostatní.

Moravská Třebová se jako první město Pardubického kraje přihlásilo ke komplexnímu řešení sociálního vylou-
čení a prostřednictvím tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám vstoupila ve spolupráci 
s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci tohoto koordinovaného přístupu byla vytvořena i tato Koncepce 
lepší dostupnosti bydlení v Moravské Třebové (dále jen Koncepce), které předcházelo zpracování podpůrných 
analytických dokumentů v oblasti bydlení, jež posloužily jako solidní základ pro zpracování této Koncepce.

Přístupů k řešení bytové problematiky existuje celá řada a žádný není univerzální. Je třeba vycházet z dobré 
znalosti prostředí a reflektovat místní podmínky. Klíčovým nástrojem pro obce se zdá být, v případě, že jím 
disponují, jejich bytový fond. To znamená, že chtějí-li města alespoň do jisté míry uskutečňovat bytovou politiku, 
musí nějakými byty disponovat, aby mohla účinně reagovat na vývoj realitního trhu, zaměstnanosti, apod. 

Zpracovatel doufá, že předkládaná Koncepce se stane sjednocením dlouhodobých snah o zvýšení kva-
lity a dostupnosti bydlení a zároveň systematickým nástrojem pro budoucí aktivity města v oblasti udržitelné 
obecní bytové politiky. 

Tato koncepce byla vytvořena v rámci projektu „Služby podpory bydlení v Moravské Třebové“ (reg. č. projektu: 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016190), jehož realizátorem je obecně prospěšná společnost SKP-CENTRUM, o.p.s.

 Koncepce vychází z metodologie a definic používaných v již zpracovaných dokumentech Agenturou pro soci-
ální začleňování a je zpracována v souladu s aktuálně platnými strategickými dokumenty města.
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2. Popis současného stavu

Současná bytová situace v Moravské Třebové byla zevrubně analyzována pracovníky Agentury pro sociální 
začleňování (dále jen Agentura), respektive pracovníky Odboru pro sociální začleňování při Ministerstvu 
pro místní rozvoj ČR v letech 2018 – 2019 ve třech dokumentech. Prvním dokumentem byla Podkladová	
analýza	 k	 připravované	 koncepci	 bydlení	města	Moravská	 Třebová (6/2018), poté následovalo zpracování 
Vstupní	analýzy	Moravská	Třebová	–	Analýza	sociálního	vyloučení	na	území	města (11/2019). Výstupy Vstup-
ní analýzy Moravská Třebová byly použity jako základ při zpracování Strategického	plánu	 sociálního	 začle-
ňování	města	Moravská	Třebová	 pro	 období	 2019	–	2022. Strategický plán sociálního začleňování shrnuje 
základní charakteristiky města v oblasti bydlení, definuje hlavní problémy v této oblasti a navrhuje strategické 
i specifické cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení.

Nejdůležitější data publikovaná ve výše uvedených dokumentech byla aktualizována a použita při zpracová-
ní analytické části této Koncepce. Zájemci o detailní informace k demografickému vývoji města a podrobným 
statistickým ukazatelům je mohou vyhledat ve výše uvedených studiích, které jsou k dispozici na webových 
stránkách města – https://www.moravskatrebova.cz/cs/urad-a-samosprava/strategicke-rozvojove-
dokumenty/.

2.1 ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTA

Tato kapitola má za cíl shrnout nejvýznamnější sociodemografické ukazatele, které mají vypovídající hodno-
tu ve vztahu k tématu bydlení ve městě Moravská Třebová, včetně popisu struktury bytového fondu a situace 
na zdejším realitním trhu. Měla by posloužit jako základní materiál pro orientaci v tématu a jako podklad 
pro navrhovaná strategická opatření. Kromě souhrnného popisu obsahuje také identifikaci hlavních rizik a pro-
blémů spojených s bytovou otázkou.

Demografický vývoj 

V současné době je patrné propojení řady demografických ukazatelů s problematikou bydlení. Z důvodu setrva-
lého poklesu počtu obyvatel v posledních nejméně deseti letech je současný stav obyvatel srovnatelný s počtem 
obyvatel v 70. letech minulého století. V minulém století počet obyvatel rostl či klesal vlivem důležitých dějinných 
událostí, ke kterým počítáme zejména obě světové války. Příčiny poklesu počtu obyvatel v posledním desetiletí 
jsou však jiné – nedostatek atraktivních pracovních příležitostí, špatná dostupnost bydlení, geografická poloha 
města, nedostatek možností studia na vyšších stupních škol, a nedostatek kulturního či sportovního vyžití. Mezi 
lety 2009 a 2019 tak poklesl	celkový	počet	obyvatel v Moravské Třebové o	1080	osob.

 Graf 1 – Vývoj počtu obyvatel Moravské Třebové v letech 2009 – 2019
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Kromě celkového úbytku obyvatel se	zvyšuje	i	průměrný	věk obyvatel a stabilně tak narůstá	i	počet	obyvatel	
nad	65	let. Tato věková skupina narostla, oproti stavu v roce 2009, v Moravské Třebové až o 34 % (z 1724 v roce 
2009 na 2303 v roce 2019).

 Graf 2 – Vývoj počtu obyvatel Moravské Třebové ve věku nad 65 let v letech 2009 – 2019

Zatímco	tedy	ekonomicky	neaktivního	obyvatelstva	přibývá,	u	obyvatel	v	produktivním	věku	však	sleduje-
me	opačný	trend. Od roku 2009 do roku 2019 ubylo v kategorii obyvatel mezi 15 – 64 rokem věku celkem 1384 
osob (cca 18% pokles). Dochází k odlivu nejen mladé a vzdělané části populace, ale jedná se o úbytek v téměř 
všech skupinách, které se podílejí na ekonomické produktivitě. Tato skutečnost s sebou přináší problémy i míst-
ním firmám, které ji řeší najímáním levné zahraniční pracovní síly, případně zvýšenou poptávkou po tzv. sezón-
ních pracovnících. Na druhé straně zde existuje nezanedbatelná skupina mladých lidí, kteří nepokračují v dalším 
studiu a v posledních letech často neukončují učební nebo středoškolské obory výučním listem nebo maturitní 
zkouškou. Tito mladí lidé ve městě naopak zůstávají, protože nemohou využívat pracovní nabídky na lukrativní 
pozice ve větších aglomeracích. I oni však obtížně získávají práci v Moravské Třebové, kde je velká konkurence 
v podobě levné pracovní síly zahraničních dělníků.

 
Graf 3 – Vývoj počtu obyvatel Moravské Třebové ve věku 15 – 64 let
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obyvatel má ukončeno vzdělání nástavbové, 1 % obyvatel má ukončeno vyšší odborné vzdělání a 9 % obyvatel 
dosáhlo na vzdělání vysokoškolské.
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struktura	  obyvatel	  Moravské	  Třebové:	   	  20	  %	  obyvatel	  má	  ukončeno	  základní	  vzdělání,	  37	  %	  obyvatel	  má	  
ukončeno	   středoškolské	   vzdělání	   bez	   maturity	   a	   25	   %	   obyvatel	   má	   ukončeno	   středoškolské	   vzdělání	  
s	  maturitou,	  méně	  než	  5	  %	  obyvatel	  má	  ukončeno	  vzdělání	  nástavbové,	  1	  %	  obyvatel	  má	  ukončeno	  vyšší	  
odborné	  vzdělání	  a	  9	  %	  obyvatel	  dosáhlo	  na	  vzdělání	  vysokoškolské.	  
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Kromě	   celkového	   úbytku	   obyvatel	   se	   zvyšuje	   i	   průměrný	   věk	   obyvatel	   a	   stabilně	   tak	   narůstá	   i	   počet	  
obyvatel	  nad	  65	  let.	  Tato	  věková	  skupina	  narostla,	  oproti	  stavu	  v	  roce	  2009,	  v	  Moravské	  Třebové	  až	  o	  34	  %	  
(z	  1724	  v	  roce	  2009	  na	  2303	  v	  roce	  2019).	  

	  

Graf	  2	  –	  Vývoj	  počtu	  obyvatel	  Moravské	  Třebové	  ve	  věku	  nad	  65	  let	  v	  letech	  2009	  -‐	  2019	  

Zatímco	   tedy	   ekonomicky	   neaktivního	   obyvatelstva	   přibývá,	   u	   obyvatel	   v	  produktivním	   věku	   však	  
sledujeme	  opačný	  trend.	  Od	  roku	  2009	  do	  roku	  2019	  ubylo	  v	  kategorii	  obyvatel	  mezi	  15	  –	  64	  rokem	  věku	  
celkem	  1384	  osob	  (cca	  18	  %	  pokles).	  Dochází	  k	  odlivu	  nejen	  mladé	  a	  vzdělané	  části	  populace,	  ale	  jedná	  se	  
o	  úbytek	  v	  téměř	  všech	  skupinách,	  které	  se	  podílejí	  na	  ekonomické	  produktivitě.	  Tato	  skutečnost	  s	  sebou	  
přináší	   problémy	   i	   místním	   firmám,	   které	   ji	   řeší	   najímáním	   levné	   zahraniční	   pracovní	   síly,	   případně	  
zvýšenou	  poptávkou	  po	  tzv.	  sezónních	  pracovnících.	  Na	  druhé	  straně	  zde	  existuje	  nezanedbatelná	  skupina	  
mladých	   lidí,	   kteří	   nepokračují	   v	  dalším	   studiu	   a	   v	  posledních	   letech	   často	   neukončují	   učební	   nebo	  
středoškolské	  obory	  výučním	   listem	  nebo	  maturitní	   zkouškou.	  Tito	  mladí	   lidé	  ve	  městě	  naopak	  zůstávají,	  
protože	  nemohou	  využívat	  pracovní	  nabídky	  na	  lukrativní	  pozice	  ve	  větších	  aglomeracích.	  I	  oni	  však	  obtížně	  
získávají	   práci	   v	  Moravské	   Třebové,	   kde	   je	   velká	   konkurence	   v	  podobě	   levné	   pracovní	   síly	   zahraničních	  
dělníků.	  
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ukončeno	   středoškolské	   vzdělání	   bez	   maturity	   a	   25	   %	   obyvatel	   má	   ukončeno	   středoškolské	   vzdělání	  
s	  maturitou,	  méně	  než	  5	  %	  obyvatel	  má	  ukončeno	  vzdělání	  nástavbové,	  1	  %	  obyvatel	  má	  ukončeno	  vyšší	  
odborné	  vzdělání	  a	  9	  %	  obyvatel	  dosáhlo	  na	  vzdělání	  vysokoškolské.	  
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2.2 SKUPINY OBYVATEL OHROŽENÉ BYTOVOU NOUZÍ A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Jak již bylo v úvodu zmíněno, zpracovatel Koncepce vychází z metodologie a definic používaných Agenturou
pro sociální začleňování. V případě stanovování cílové skupiny osob ohrožených ztrátou bydlení vycházíme z evropské 
typologie ETHOS (k dispozici na odkazu – https://www.feantsa.org/download/ethos2484215748748239888.
pdf). Ta rozlišuje 4 koncepční kategorie bydlení – bez střechy, bez bytu, nejisté bydlení a nevyhovující bydlení. 
Při tvorbě Strategického plánu sociálního začleňování města Moravská Třebová byla tato ohrožená skupina 
obyvatel kvantifikována. Dle Agentury v roce 2019 v Moravské Třebové bylo 5 osob – bez střechy, 95 osob – 
bez bytu, 15 osob – v nejistém bydlení a v nevyhovujícím bydlení. Celkově se tedy v roce 2019 jednalo o skupinu 
cca 115 osob ohrožených bytovou nouzí.

Až do poloviny roku 2020 zcela chyběly v Moravské Třebové jakékoliv podpůrné služby pro osoby akutně 
ohrožené ztrátou bydlení nebo pro osoby, které již o bydlení přišly. Teprve se zahájením aktivit projektu Služby 
podpory bydlení Moravská Třebová, které ve městě realizuje obecně prospěšná společnost SKP-CENTRUM, o.p.s., 
se začíná situace těchto osob řešit. Jedná se tedy o osoby, které jsou buď úplně bez bydlení, žijí v nestandardním 
bydlení nebo jsou ztrátou bydlení ohroženy. 

V rámci projektu zahájilo činnost Kontaktní centrum bydlení, jehož pracovníci provádějí průběžně, mezi uve-
denou skupinou osob v akutní bytové nouzi, sběr anonymizovaných dat prostřednictvím dotazníkového šetření 
zaměřeného na zjišťování, co je či bylo příčinou vzniku bytové nouze. Zda to byly rodinné, finanční, zdravotní 
či jiné důvody, využívá-li respondent nějaké podpůrné sociální služby, apod. Od listopadu 2020 do března 2021 
byly doposud uskutečněny rozhovory s 41 respondenty. Zhruba stejný počet oslovených osob z cílové skupiny 
odmítl na dotazy odpovídat. Šetření probíhalo mezi obyvateli v objektech řádu františkánů, v městské ubytovně 
(ul. Brněnská), v azylovém domě Most naděje a mezi klienty služeb podpory bydlení (SKP-CENTRUM, o.p.s.), 
kde je osobám bez domova poskytována podpora při zvládání obtížné životní situace. Tato podpora je posky-
tována rovněž obyvatelům tzv. holobytů v Boršově.

Pozn. Někteří respondenti uváděli více než jeden typ bydlení. Je uveden vždy jen ten s delší dobou strávenou v daném typu bydlení.

Graf 4 – Zkušenosti respondentů dotazníkového šetření s bytovou nouzí
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2.2 Skupiny	  obyvatel	  ohrožené	  bytovou	  nouzí	  a	  sociálním	  vyloučením	  
Jak	   již	   bylo	   v	  úvodu	   zmíněno,	   zpracovatel	   Koncepce	   vychází	   z	  metodologie	   a	   definic	   používaných	  
Agenturou	  pro	  sociální	  začleňování.	  V	  případě	  stanovování	  cílové	  skupiny	  osob	  ohrožených	  ztrátou	  bydlení	  
vycházíme	   z	  evropské	   typologie	   ETHOS	   (k	   dispozici	   na	   odkazu	   -‐	  
https://www.feantsa.org/download/cz___8621229557703714801.pdf	  ).	  Ta	  rozlišuje	  4	  koncepční	  kategorie	  
bydlení	   –	   bez	   střechy,	   bez	   bytu,	   nejisté	   bydlení	   a	   nevyhovující	   bydlení.	   Při	   tvorbě	   Strategického	   plánu	  
sociálního	   začleňování	   města	   Moravská	   Třebová	   byla	   tato	   ohrožená	   skupina	   obyvatel	   kvantifikována.	  
Dle	  Agentury	  v	  roce	  2019	  v	  Moravské	  Třebové	  bylo	  5	  osob	   -‐	  bez	   střechy,	  95	  osob	  –	  bez	  bytu,	  15	  osob	  –	  
v	  nejistém	  bydlení	  a	  v	  nevyhovujícím	  bydlení.	  Celkově	  se	  tedy	  v	  roce	  2019	  jednalo	  o	  skupinu	  cca	  115	  osob	  
ohrožených	  bytovou	  nouzí.	  

Až	  do	  poloviny	  roku	  2020	  zcela	  chyběly	  v	  Moravské	  Třebové	  jakékoliv	  podpůrné	  služby	  pro	  osoby	  akutně	  
ohrožené	   ztrátou	  bydlení	  nebo	  pro	  osoby,	   které	   již	  o	  bydlení	  přišli.	   Teprve	   se	   zahájením	  aktivit	  projektu	  
Služby	   podpory	   bydlení	  Moravská	   Třebová,	   které	   ve	  městě	   realizuje	   obecně	   prospěšná	   společnost	   SKP-‐
CENTRUM	   o.p.s.,	   se	   začíná	   situace	   těchto	   osob	   řešit.	   Jedná	   se	   tedy	   o	   osoby,	   které	   jsou	   buď	   úplně	  
bez	  bydlení,	  žijí	  v	  nestandardním	  bydlení	  nebo	  jsou	  ztrátou	  bydlení	  ohroženy.	  	  

V	  rámci	   projektu	   zahájilo	   činnost	   Kontaktní	   centrum	   bydlení,	   jehož	   pracovníci	   provádějí	   průběžně,	  mezi	  
uvedenou	   skupinou	   osob	   v	  akutní	   bytové	   nouzi,	   sběr	   anonymizovaných	   dat	   prostřednictvím	  
dotazníkového	  šetření	   zaměřeného	  na	  zjišťování,	  co	   je	  či	  bylo	  příčinou	  vzniku	  bytové	  nouze.	  Zda	  to	  byly	  
rodinné,	   finanční,	   zdravotní	   či	   jiné	  důvody,	   využívá-‐li	   respondent	  nějaké	  podpůrné	   sociální	   služby,	   apod.	  
Od	  listopadu	  2020	  do	  března	  2021	  byly	  doposud	  uskutečněny	  rozhovory	  s	  41	  respondenty.	  Zhruba	  stejný	  
počet	   oslovených	   osob	   z	  cílové	   skupiny	   odmítl	   na	   dotazy	   odpovídat.	   Šetření	   probíhalo	   mezi	   obyvateli	  
v	  objektech	   Řádu	   františkánů,	   v	  městské	   ubytovně	   (ul.	   Brněnská),	   v	  azylovém	  domě	  Most	   naděje	   a	  mezi	  
klienty	  Služeb	  podpory	  bydlení	  	  (SKP-‐CENTRUM,	  o.p.s.),	  kde	  je	  osobám	  bez	  domova	  poskytována	  podpora	  
při	   zvládání	   obtížné	   životní	   situace.	   Tato	   podpora	   je	   poskytována	   rovněž	   obyvatelům	   tzv.	   holobytů	  
v	  Boršově.	  

	  

Pozn.	  Někteří	  respondenti	  uváděli	  více	  než	  jeden	  typ	  bydlení.	  Je	  uveden	  vždy	  jen	  ten	  s	  delší	  dobou	  strávenou	  v	  daném	  typu	  bydlení.	  

Graf	  4	  –	  Zkušenosti	  respondentů	  dotazníkového	  šetření	  s	  bytovou	  nouzí	  

Cílem	  dotazníkového	  šetření	  je	  zjistit,	  zda	  některé	  okolnosti,	  které	  vedou	  ke	  ztrátě	  bydlení,	  nejsou	  pro	  tuto	  
skupinu	   osob	   typické.	   Tedy	   např.	   zda	   se	   nejedná	   o	   společenskou	   podmíněnost	   nebo	   zda	   problémy	  
nevznikají	   systémově,	   např.	   u	   osob,	   které	   vyrůstaly	   v	  ústavní	   péči,	   byly	   propuštěny	   z	  výkonu	   trestu,	  

Zkušenosw	  s	  bytovou	  nouzí	  u	  respondentů	  dotazníkového	  šetření	  

ubytovna	   azylový	  dům	   dětský	  domov	   ulice	   vězení	   nemá	  zkušenost	  

Zkušenosti	s	bytovou	nouzí	u	respondentů	dotazníkového	šetření

https://www.feantsa.org/download/ethos2484215748748239888.pdf
https://www.feantsa.org/download/ethos2484215748748239888.pdf
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Cílem dotazníkového šetření je zjistit, zda některé okolnosti, které vedou ke ztrátě bydlení, nejsou pro tuto 
skupinu osob typické. Tedy např. zda se nejedná o společenskou podmíněnost nebo zda problémy nevznikají 
systémově, např. u osob, které vyrůstaly v ústavní péči, které byly propuštěny z výkonu trestu, které si prošly 
rozvodem, apod. 

Zde	uvádíme	přehled	hlavních	zjištění	(v	případě	společně	žijících	osob	nebo	rodin	odpovídala	
vždy	jen	jedna	osoba):

>> Většina dotazovaných uvádí nejvyšší dosažené vzdělání základní nebo středoškolské bez maturity. 
 V jednotkách případů je uváděno středoškolské vzdělání s maturitou, případně vyšší odborné vzdělání.

>> V polovině případů se jedná o muže či ženy žijící v jednočlenných domácnostech.

>> 2/3 dotazovaných jsou ve věku nad 45 let.

>> Kromě obyvatel azylového domu, se ve velké většině jedná o osoby žijící v Moravské Třebové několik 
 let nebo se jedná o starousedlíky.

>> Méně	než	polovinu	dotazovaných	tvoří	Romové.

>> Polovina dotazovaných přiznává existenci dluhů, a to ať dluhy na nájemném, energiích či dluhy 
 nesouvisející s bydlením.

>> Více než 2/3 z dotazovaných mají předchozí zkušenost s bytovou nouzí – ocitají se v ní opakovaně. 

>> Téměř 20	% z dotazovaných vyrůstalo v prostředí dětského	domova či výchovného	ústavu.

>> Příčiny ztráty bydlení jsou rozmanité (finanční, rozvod či rozchod s partnerem, výpověď z nájmu, 
 smrt manžela/ky, partnera/ky nebo rodiče, domácí násilí, apod.).

>> Zkušenost s diskriminací na trhu s bydlením uvádějí především Romové.

>> Téměř všichni dotazovaní (95 %) uvádí využívání pomocných/podpůrných služeb od úřadů 
 či pomáhajících organizací (potravinová banka, sociální šatník, řešení dluhů, hledání zaměstnání, 
 vyřizování sociálních dávek, apod.)

>> 60	% dotazovaných trpí	dlouhodobou	nemocí a jsou v souvislosti s touto nemocí v péči lékaře.

>> 80 % dotazovaných uvádí spokojenost se svým životem, a jen 20 % nespokojenost nebo úplnou 
 nespokojenost.

>> Pouze	1/4	dotazovaných měla v době šetření stálou práci	nebo	brigádu, u	3/4 tvořily 
 hlavní	příjem	domácnosti	sociální	dávky	a	důchody.

>> Přes 65 % dotazovaných uvádí, že u nich nedochází k situaci, že by některé dny byly zcela 
 bez finančních prostředků.

2.3 BYTOVÝ FOND VE MĚSTĚ

Podkladová analýza z roku 2018 uvádí, že se na území obce nachází cca 4771 bytů a z tohoto počtu je asi 
570, tedy přibližně 12	%	neobydlených. Část z nich je využívána pro rekreaci, jiné domy jsou neobyvatelné 
nebo jde o domy a byty s nedořešeným vlastnictvím či probíhajícím dědickým řízením, domy v exekuci nebo 
jde o byty či domy, jejichž majitelé teprve čekají na nejvhodnější využití. Počet	nevyužitých	bytů	či	domů	prů-
běžně	narůstá. Zatímco v roce 1991 tvořily neobydlené byty jen asi 6 %, v roce 2011 to bylo již 12 %. Aktuálnější 
data bohužel nejsou k dispozici. První výstupy ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (SLDB) budou veřejnosti k dis-
pozici nejdříve na začátku roku 2022. Koncepce proto musí čerpat ze zastaralých dat získaných při SLDB v roce 
2011. Do celkového počtu bytů nejsou zahrnuty nemovitosti, které jsou dnes nevyužívané a které dříve sloužily 
např. jako administrativní objekty dnes již neexistujících podniků.
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Dle informací získaných při přípravě Koncepce od místních aktérů, ke kterým se řadí i realitní makléři s místní 
znalostí, je řada bytů i domů prázdných, přestože by mohly být využívány. Jejich majitelé	je	však	cíleně	nepro-
najímají. Buď je nechávají prázdné pro své rodinné příslušníky do budoucna, nebo mají s jejich pronajímáním 
špatné zkušenosti a je pro ně snazší nechat je prázdné.

Z hlediska bytové problematiky souvisí s klesajícím počtem obyvatel, kromě výše zmíněného zvyšujícího se 
počtu prázdných bytů, také rostoucí počet jednočlenných domácností. Nejvýznamněji	rostoucí	skupinou	jsou	
senioři	65+	a	takzvaní	singles. Zatímco v roce 1991 bylo těchto domácností 783, v roce 2011 už 1370 (z toho 
300 bytů v rodinných domech), tedy více než 30 % ze všech domácností. Za posledních 20 let se tedy počet 
jednočlenných domácností zvýšil o 587 bytových jednotek a má tak nejvyšší procentuální zastoupení ze všech 
kategorií domácností (tj. dle počtu bydlících). Vezmeme-li v úvahu průměrný	počet	členů	jedné	domácnosti 
ve městě, tato hodnota činila v roce 2011 v době posledního sčítání 2,3	osoby	na	domácnost, což představuje 
snížení potenciálního počtu lidí, kteří v těchto domácnostech mohli bydlet asi o 760 lidí (bereme-li v úvahu celkovou 
obytnou plochu). Průměrný počet členů domácnosti, tzv. obložnost, se od roku 1991 snížila z 2,8 na již zmíně-
ných 2,3 v roce 2011, tj. o celou půl osobu na domácnost. Na	tento	trend	není	trh	s	byty	připraven. Dle statistik 
SLDB z roku 2011 více než 70 % všech bytů ve městě disponovalo třemi a více obytnými místnostmi. 

Ze všech kategorií domácností jsou v Moravské Třebové jednočlenné vůbec ty nejpočetnější a převyšují do-
konce i ty, které jsou obvykle považovány za standardní model rodinného soužití, tedy domácnosti úplných rodin 
se závislými dětmi, kterých bylo v rámci SLDB v roce 2011 napočítáno jen cca 19 %. Významné je i zastoupení 
neúplných rodin s nezletilými dětmi, tedy domácnosti	 tzv.	samoživitelů, kde obvykle v čele domácností stojí 
ženy. Ze statistik přitom vyplývá, že tato	skupina	bývá	vůbec	ta	nejohroženější	chudobou	a	sociálním	vylouče-
ním. Těchto domácností bylo dle posledního SLDB 2011 celkem 353 a tvořily přibližně 8 % moravskotřebovských 
domácností.

Co se týče vlastnické struktury bytového fondu v Moravské Třebové, byla situace dle posledního SLDB v roce 
2011 následující. Největší podíl bytů se nacházel buď ve vlastních RD nebo v osobním vlastnictví v rámci Spole-
čenství vlastníků bytových jednotek (SVBJ). Dalšími vlastníky jsou jiné soukromé nebo právnické osoby a další 
subjekty (včetně města samotného), přičemž největším	z	nich	je	Stavební	bytové	družstvo	Moravská	Třebová	
(SBD MT), které vlastní přibližně šestinu všech bytů ve městě a u stovek dalších bytů provádí správu.

Pozn. Počty bytů k 1. 1. daného roku

Tabulka 1 – Počet bytů ve vlastnictví a správě SBD Moravská Třebová v letech 2018 – 2021

Kromě bytů v Moravské Třebové disponuje SBD MT cca 140 byty v Jevíčku a Jaroměřicích. 
Z hlediska právního vztahu k užívání bytů se v Moravské Třebové asi 30 % obydlených bytů nachází ve vlast-

ním domě majitele, 15 % v osobním vlastnictví a dále je asi 20 % bytů nájemních a přibližně 15 – 20 % družstev-
ních. Ve vlastním domě či bytě tak bydlí přibližně polovina obyvatel Moravské Třebové.

2.3.1 MĚSTSKÝ BYTOVÝ FOND

Dle dat uvedených v Podkladové analýze vlastnilo	město	Moravská	Třebová	 ještě	 v	 roce	1999	přibližně	
1046	bytů a bylo ještě před zahájením hlavní fáze privatizace městských bytů významným, téměř šestinovým 

Rok Počet vlastních bytů ve správě 
SBD – Moravská Třebová

Počet bytů jiných vlastníků ve správě 
SBD – Moravská Třebová

2021 520 489

2020 580 477

2019 622 465

2018 656 431
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vlastníkem celkového bytového fondu obce. Nejvíce bytů, celkem 303, se odprodalo v roce 2000. Od roku 
2001 pak město do současnosti odprodalo přes 460 dalších bytů. Svůj bytový fond však v minulosti ne-
privatizovalo jen město. Většinou se jednalo o státní podniky či o bytové družstvo SBD Moravská Třebová. 
Některé z těchto, nyní již bývalých státních podniků, vlastní byty ve městě dodnes, například společnost 
HEDVA PRIMA a.s., která má ve vlastnictví několik bytových domů.

V době zpracování této Koncepce je město Moravská Třebová vlastníkem 283 bytů, což představuje 
zhruba 6 % všech bytových jednotek na území města. Jak je z níže uvedeného grafu patrné, došlo i v uply-
nulých 10 letech k dalšímu značnému úbytku bytů ve vlastnictví města, a to o více než 100 bytových jednotek.

 
Graf 5 – Vývoj počtu bytů ve vlastnictví města v letech 2011 – 2020

K 31. 12. 2020 bylo v městských bytech přihlášeno k trvalému pobytu 542 osob, průměrně tedy 1,9 osoby na 
byt, což je ještě o 0,4 osoby méně než činí průměr v celé Moravské Třebové. 1 

Byty	ve	vlastnictví	města,	lze	dle	umístění	či	účelu	rozčlenit	do	následujících	kategorií:

>> 56 bytů zvláštního určení (z toho jeden bezbariérový) určených zejména pro seniory v tzv. penzionu
 v ulici Svitavská čp. 20 a 24

>> 46 bytů v ulici Školní čp. 1, 3, 7 a 9 (klidná lokalita, vyšší nájemné)

>> 21 bytů v ulici Svitavská čp. 7 (původně tzv. startovací byty)

>> 37 bytů v ulici Jiráskova čp. 97, 118, 120, 124, 126, 128 a 130

>> 8 bytů v ulici Nádražní čp. 17 a 19

>> 8 bytů v ulici Olomoucká čp. 12 a 18

>> 6 bytů na Zámeckém náměstí čp. 1 a 6 (slouží jako tzv. služební byty)

>> 96 bytů v centru města (ul. Farní čp. 1 a 18 – 15 bytů, ul. Zámecká čp. 13 – 1 byt, ul. Branská čp. 8, 10, 
12, 16 a 17 – 17 bytů, ul. Komenského čp. 46 – 1 byt, nám. T. G. Masaryka – 52 bytů, ul. Cihlářova čp. 13 
– 1 byt, ul. Olomoucká čp. 12 a 18 – 8 bytů)

>> 5 bytů v Boršově čp. 73 (byty s tzv. sníženou kvalitou) 

Každoročně se z městského bytového fondu přidělí v průměru cca 20 – 25 bytů žadatelům, které navrhne 
bytová komise a následně usnesením přidělí Rada města.

1 Počet přihlášených osob vychází z údajů evidence městských bytů a nemusí přesně odpovídat reálnému stavu. 
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Graf	  5	  –	  Vývoj	  počtu	  bytů	  ve	  vlastnictví	  města	  v	  letech	  2011	  –	  2020	  

K	  31.	  12.	  2020	  bylo	  v	  městských	  bytech	  přihlášeno	  k	  trvalému	  pobytu	  542	  osob,	  průměrně	  tedy	  1,9	  osoby	  
na	  byt,	  což	  je	  ještě	  o	  0,4	  osoby	  méně	  než	  činí	  průměr	  v	  celé	  Moravské	  Třebové.1	  

Byty	  ve	  vlastnictví	  města,	  lze	  dle	  umístění	  či	  účelu	  rozčlenit	  do	  následujících	  kategorií:	  

-‐ 56	  bytů	  zvláštního	  určení	  (z	  toho	  jeden	  bezbariérový)	  určených	  zejména	  pro	  seniory	  
v	  tzv.	  penzionu	  v	  ulici	  Svitavská	  čp.	  20	  a	  24	  

-‐ 46	  bytů	  v	  ulici	  Školní	  čp.	  1,	  3,	  7	  a	  9	  (klidná	  lokalita,	  vyšší	  nájemné)	  
-‐ 21	  bytů	  v	  ulici	  Svitavská	  čp.	  7	  (původně	  tzv.	  startovací	  byty)	  
-‐ 37	  bytů	  v	  ulici	  Jiráskova	  čp.	  97,	  118,	  120,	  124,	  126,	  128	  a	  130	  
-‐ 8	  bytů	  v	  ulici	  Nádražní	  čp.	  17	  a	  19	  
-‐ 8	  bytů	  v	  ulici	  Olomoucká	  čp.	  12	  a	  18	  
-‐ 6	  bytů	  na	  Zámeckém	  náměstí	  čp.	  1	  a	  6	  (slouží	  jako	  tzv.	  služební	  byty)	  
-‐ 96	  bytů	  v	  centru	  města	  (ul.	  Farní	  čp.	  1	  a	  18	  –	  15	  bytů,	  ul.	  Zámecká	  čp.	  13	  –	  1	  byt,	  ul.	  Branská	  čp.	  8,	  

10,	  12,	  16	  a	  17	  –	  17	  bytů,	  ul.	  Komenského	  čp.	  46	  –	  1	  byt,	  nám.	  T.	  G.	  Masaryka	  –	  52	  bytů,	  ul.	  
Cihlářova	  čp.	  13	  –	  1	  byt,	  ul.	  Olomoucká	  čp.	  12	  a	  18	  –	  8	  bytů)	  

-‐ 5	  bytů	  v	  Boršově	  čp.	  73	  (byty	  s	  tzv.	  sníženou	  kvalitou)	  	  

Každoročně	  se	  z	  městského	  bytového	  fondu	  přidělí	  v	  průměru	  cca	  20	  –	  25	  bytů	  žadatelům,	  které	  navrhne	  
bytová	  komise	  a	  následně	  usnesením	  přidělí	  Rada	  města.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Počet	  přihlášených	  osob	  vychází	  z	  údajů	  evidence	  městských	  bytů	  a	  nemusí	  přesně	  odpovídat	  reálnému	  stavu.	  
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Graf 6 – Celková bilance hospodaření městského bytového fondu v letech 2011 – 2020 2

Kromě výše uvedených bytů vlastní město ubytovnu, viz kapitola 2.5 Místní ubytovací kapacity pro osoby 
ohrožené bytovou nouzí.

2.3.2 SPRÁVA A PŘIDĚLOVÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ

Správu bytů z hlediska funkčnosti, výběru nájemného, případně vymáhání pohledávek zajišťuje společnost 
zřízená městem, Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Administrativní činnosti jako jsou jednání s žadateli 
o byty či uzavírání smluv pak zajišťuje Odbor investic a správy majetku.

Žádost o přidělení bytu se podává písemně na podatelnu Městského úřadu Moravská Třebová nebo přímo 
na Odbor investic a správy majetku a po prověření údajů je zaevidována ve spisové službě. Poté se žádost 
zapíše do seznamu čekatelů. O přidělení bytu jedná bytová	komise, která Radě města navrhne vhodné uchazeče 
o byt, zpravidla 2 žadatele na 1 byt. Rada města pak schválí svým usnesením pořadí žadatelů na konkrétní byt. 
V případě, že první navržený zájemce byt odmítne, je nabídnut druhému v pořadí. 3 

Dle získaných informací jsou v současné době byty přidělovány téměř ve všech případech na základě soci-
ální situace žadatelů. Toto tvrzení však není možné ověřit, neboť se tak neděje na základě předem stanovených 
kritérií a ani okolnosti přidělení bytů nejsou nikde zveřejněny.

2.4 BYTOVÁ VÝSTAVBA

Celkový počet bytů v Moravské Třebové pozvolna narůstá. Od roku 1991 se jejich počet zvýšil o téměř 
12 % z tehdejších 4259 na nynějších 4771. Stavební boom (jednalo se především o rodinné domy), který 
se ve městě odehrával od poloviny devadesátých let zhruba do roku 2002, se později v podstatě za-
stavil a v posledním období, tj. v letech 2012 – 2019, vzniklo už jen 53 nových bytů. Poslední nové bytové 
domy byly v Moravské Třebové postaveny v roce 1999 v Hřebečské ulici, později se stavěly už pouze domy 
rodinné. V případě domů v Hřebečské ulici se jednalo o 8 nových bytových domů, z toho 2 vznikly plně v režii 
města a zbývajících 6 postavil soukromý investor s finanční spoluúčastí města.

2 Finanční bilance nezohledňuje vynaložené mzdové náklady na pracovníky, kteří mají v náplni práce správu bytového 
fondu a administrativní zajištění pronájmu bytů.

3 Z průměrného ročního počtu žadatelů o byt (cca 100 žadatelů) je městský byt přidělen přibližně 20 % z nich.
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Graf	  6	  –	  Celková	  bilance	  hospodaření	  městského	  bytového	  fondu	  v	  letech	  2011	  -‐	  20202	  

Kromě	  výše	  uvedených	  bytů	  vlastní	  město	  ubytovnu,	  viz	  kapitola	  2.5	  Místní	  ubytovací	  kapacity	  pro	  osoby	  
ohrožené	  bytovou	  nouzí.	  

2.3.2 Správa	  a	  přidělování	  městských	  bytů	  

Správu	  bytů	  z	  hlediska	  funkčnosti,	  výběru	  nájemného,	  případně	  vymáhání	  pohledávek	  zajišťuje	  společnost	  
zřízená	  městem,	  Technické	  služby	  Moravská	  Třebová	  s.r.o..	  Administrativní	  činnosti	  jako	  jsou	  jednání	  
s	  žadateli	  o	  byty	  či	  uzavírání	  smluv	  pak	  zajišťuje	  Odbor	  investic	  a	  správy	  majetku.	  

Žádost	  o	  přidělení	  bytu	  se	  podává	  písemně	  na	  podatelnu	  Městského	  úřadu	  Moravská	  Třebová	  nebo	  přímo	  
na	  Odbor	  investic	  a	  správy	  majetku	  a	  po	  prověření	  údajů	  je	  zaevidována	  ve	  spisové	  službě.	  Poté	  se	  žádost	  
zapíše	   do	   seznamu	   čekatelů.	   O	   přidělení	   bytu	   jedná	  bytová	   komise,	   která	   Radě	  města	   navrhne	   vhodné	  
uchazeče	   o	   byt,	   zpravidla	   2	   žadatele	   na	   1	   byt.	   Rada	  města	   pak	   schválí	   svým	  usnesením	  pořadí	   žadatelů	  
na	  konkrétní	  byt.	  V	  případě,	  že	  první	  navržený	  zájemce	  byt	  odmítne,	  je	  nabídnut	  druhému	  v	  pořadí.3	  

Dle	   získaných	   informací	   jsou	   v	  současné	   době	   byty	   přidělovány	   téměř	   ve	   všech	   případech	   na	   základě	  
sociální	   situace	   žadatelů.	   Toto	   tvrzení	   však	   není	  možné	   ověřit,	   neboť	   se	   tak	   neděje	   na	   základě	   předem	  
stanovených	  kritérií	  a	  ani	  okolnosti	  přidělení	  bytů	  nejsou	  nikde	  zveřejněny.	  

2.4 Bytová	  výstavba	  
Celkový	  počet	  bytů	  v	  Moravské	  Třebové	  pozvolna	  narůstá.	  Od	  roku	  1991	  se	  jejich	  počet	  zvýšil	  o	  téměř	  12	  %	  
z	  tehdejších	   4259	   na	   nynějších	   4771.	   Stavební	   boom	   (jednalo	   se	   především	   o	   rodinné	   domy),	   který	   se	  
ve	  městě	   odehrával	   od	   poloviny	   devadesátých	   let	   zhruba	   do	   roku	   2002,	   se	   později	   v	  podstatě	   zastavil	  
a	  v	  posledním	   období,	   tj.	   v	  letech	   2012	   –	   2019,	   vzniklo	   už	   dokonce	   jen	   53	   nových	   bytů.	   Poslední	   nové	  
bytové	  domy	  byly	  v	  Moravské	  Třebové	  postaveny	  v	  roce	  1999	  v	  Hřebečské	  ulici,	  později	  se	  stavěly	  už	  pouze	  
domy	  rodinné.	  V	  případě	  domů	  v	  Hřebečské	  ulici	   se	   jednalo	  o	  8	  nových	  bytových	  domů,	   z	  toho	  2	  vznikly	  
plně	  v	  režii	  města	  a	  zbývajících	  6	  postavil	  soukromý	  investor	  s	  finanční	  spoluúčastí	  města.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Finanční	  bilance	  nezohledňuje	  vynaložené	  mzdové	  náklady	  na	  pracovníky,	  kteří	  mají	  v	  náplni	  práce	  správu	  bytového	  
fondu	  a	  administrativní	  zajištění	  pronájmu	  bytů.	  
3	  Z	  průměrného	  ročního	  počtu	  žadatelů	  o	  byt	  (cca	  100	  žadatelů)	  je	  městský	  byt	  přidělen	  přibližně	  20	  %	  z	  nich.	  
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 Graf 7 – Počet dokončených bytů v Moravské Třebové v letech 2010 – 2019

Možnosti nové výstavby jsou v Moravské Třebové omezeny přírodním reliéfem krajiny a vyhlášenou měst-
skou památkovou rezervací. Plány budoucí stavební činnosti proto musí vycházet z dostupných možností. Měs-
to se doposud rozšiřovalo hlavně severním a východním směrem, aktuální plány na výstavbu nových bytových 
a rodinných domů počítají s lokacemi v západní a jihozápadní části města. V současné době město aktivně 
připravuje pro bytovou výstavbu lokality Udánský kopec a Jihozápad. Objekt v lokalitě Josefská (stávající vý-
dejna obědů ZŠ Čs. armády) a objekt bývalé trafostanice ČEZ jsou uvažovány pro bytovou výstavbu plně v režii 
soukromých investorů.

Lokalita „Udánský kopec“

Pro tuto lokalitu byla na začátku roku 2020 zpracována územní studie, která určuje rozsah lokality a její účel, 
co se na území smí a co nesmí postavit. Lokalita je navržena pro stavbu minimálně 50 rodinných domů. Na-
vrhovaná velikost pozemků pro výstavu rodinných domů se pohybuje od 550 do 1075 m². Domy dle studie 
mají mít rovnou střechu, maximálně dvě podlaží a předzahrádku. V lokalitě vzniknou dvě nové ulice K Udán-
kám a Na Špitálské.

Veškeré informace o územní studii lze nalézt na odkazu: https://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/
strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-studie/uzemni-studie-moravska-trebova/uzemni-studie-udan-
sky-kopec-2020.html. Zakázka na zpracování Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k přípravě 
pozemků v lokalitě Udánský kopec byla v červenci 2020 zrušena.

Lokalita „Jihozápad“

Pro lokalitu Jihozápad byla zpracována studie zástavby, která byla projednána zastupitelstvem v květnu 2020. 
Studie zástavby počítá se vznikem šesti bytových domů (s cca 120 byty) a 119 rodinných a řadových rodinných 
domů včetně navazující infrastruktury. Součástí studie je navržené obchodní centrum s komplexem služeb. 

Kompletní územní studii lokality Jihozápad lze stáhnout na odkazu: https://www.moravskatrebova.cz/cs/
rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-studie/uzemni-studie-moravska-trebova/uzemni-studie-
-jihozapad-2020.html. V září 2020 byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí k přípravě pozemků v lokalitě Jihozápad.
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Graf	  6	  –	  Počet	  dokončených	  bytů	  v	  Moravské	  Třebové	  v	  letech	  2010	  –	  2019	  

Možnosti	   nové	   výstavby	   jsou	   v	  Moravské	   Třebové	   omezeny	   přírodním	   reliéfem	   krajiny	   a	   vyhlášenou	  
městskou	   památkovou	   rezervací.	   Plány	   budoucí	   stavební	   činnosti	   proto	   musí	   vycházet	   z	  dostupných	  
možností.	  Město	  se	  doposud	  rozšiřovalo	  hlavně	  severním	  a	  východním	  směrem,	  aktuální	  plány	  na	  výstavbu	  
nových	   bytových	   a	   rodinných	   domů	   počítají	   s	  lokacemi	   v	  západní	   a	   jihozápadní	   části	   města.	   V	  současné	  
době	  město	  aktivně	  připravuje	  pro	  bytovou	  výstavbu	  lokality	  Udánský	  kopec	  a	  Jihozápad.	  Objekt	  v	  lokalitě	  
Josefská	   (stávající	   výdejna	   obědů	   ZŠ	   Čs.	   armády)	   a	   objekt	   bývalé	   trafostanice	   ČEZ	   jsou	   uvažovány	  
pro	  bytovou	  výstavbu	  plně	  v	  režii	  soukromých	  investorů.	  

Lokalita	  „Udánský	  kopec“	  

Pro	   tuto	   lokalitu	  byla	  na	   začátku	   roku	  2020	   zpracována	  územní	   studie,	   která	  určuje	   rozsah	   lokality	   a	   její	  
účel,	   co	   se	   na	   území	   smí	   a	   co	   nesmí	   postavit.	   Lokalita	   je	   navržena	   pro	   stavbu	  minimálně	   50	   rodinných	  
domů.	  Navrhovaná	  velikost	  pozemků	  pro	  výstavu	  rodinných	  domů	  se	  pohybuje	  od	  550	  do	  1075	  m².	  Domy	  
dle	  studie	  mají	  mít	  rovnou	  střechu,	  maximálně	  dvě	  podlaží	  a	  předzahrádku.	  V	  lokalitě	  vzniknou	  dvě	  nové	  
ulice	  K	  Udánkám	  a	  Na	  Špitálské.	  

Veškeré	   informace	   o	   územní	   studii	   lze	   nalézt	   na	   odkazu	   -‐	  
https://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/strategicke-‐rozvojove-‐dokumenty/uzemni-‐studie/uzemni-‐
studie-‐moravska-‐trebova/uzemni-‐studie-‐udansky-‐kopec-‐2020.html.	   Zakázka	   na	   zpracování	   Projektové	  
dokumentace	   pro	   územní	   rozhodnutí	   k	  přípravě	   pozemků	   v	  lokalitě	  Udánský	   kopec	   byla	   v	  červenci	   2020	  
zrušena.	  

Lokalita	  „Jihozápad“	  

Pro	   lokalitu	   Jihozápad	   byla	   zpracována	   studie	   zástavby,	   která	   byla	   projednána	   zastupitelstvem	   v	  květnu	  
2020.	  Studie	  zástavby	  počítá	  se	  vznikem	  šesti	  bytových	  domů	  (s	  cca	  120	  byty)	  a	  119	  rodinných	  a	  řadových	  
rodinných	   domů	   včetně	   navazující	   infrastruktury.	   Součástí	   studie	   je	   navržené	   obchodní	   centrum	  
s	  komplexem	   služeb.	   Kompletní	   územní	   studii	   lokality	   Jihozápad	   lze	   stáhnout	   na	   odkazu	   -‐	  
https://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/strategicke-‐rozvojove-‐dokumenty/uzemni-‐studie/uzemni-‐
studie-‐moravska-‐trebova/uzemni-‐studie-‐jihozapad-‐2020.html	  .	  

V	  září	   2020	   byla	   uzavřena	   smlouva	   na	   zpracování	   projektové	   dokumentace	   pro	   územní	   rozhodnutí	  
k	  přípravě	  pozemků	  v	  lokalitě	  Jihozápad.	  

Lokalita	  „Josefská“	  –	  objekt	  s	  výdejnou	  obědů	  pro	  ZŠ	  Čs.	  armády	  

Objekt	   stávající	   výdejny	   školních	   obědů	   byl	   městem	   nabídnut	   developerské	   společnosti	   k	  přebudování	  
na	  bytový	   dům	   s	  plánovanou	   kapacitou	   40	   –	   50	   bytů.	   V	  současné	   době	   je	   objekt	   ve	   velmi	   špatném	  
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Lokalita „Josefská“ – objekt s výdejnou obědů pro ZŠ Čs. armády

Objekt stávající výdejny školních obědů byl městem nabídnut developerské společnosti k přebudování na by-
tový dům s plánovanou kapacitou 40 – 50 bytů. V současné době je objekt ve velmi špatném až havarijním sta-
vebně-technickém stavu. S developerskou společností byla v květnu 2021 uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
kupní platná po dobu 36 měsíců, tj. do poloviny roku 2024. 

Objekt bývalé trafostanice

Jedná se o objekt bývalé trafostanice ČEZ, která byla prodána soukromému vlastníkovi. Na základě žádosti 
nového vlastníka došlo ke změně územního plánu (Rada města, usnesení z 29. 3. 2021) z technické infrastruk-
tury na plochu bytového domu pro sociální byty. Další podrobnosti o záměrech vlastníka na přebudování objektu 
se sociálními byty nejsou známy.

Jiné rozvojové plochy pro obytnou výstavbu či přestavby již existujících objektů nejsou v době zpracování 
této Koncepce uvažovány.

2.5 MÍSTNÍ UBYTOVACÍ KAPACITY PRO OSOBY OHROŽENÉ BYTOVOU NOUZÍ

V této kapitole jsou uvedeny ubytovací kapacity v Moravské Třebové, které jsou určeny pro osoby 
ohrožené bytovou nouzí. V Moravské Třebové byla v rozvojových dokumentech nejvíce akcentována pro-
blematika nedostatku bydlení pro mladé rodiny, včetně neexistence tzv. startovacích bytů, tedy obecně 
nedostatek jakýchkoliv dostupných bytů pro skupinu mladých lidí. Problematika bydlení je však zmiňo-
vána ve všech zásadních dokumentech města a současně se často řeší i v komentářích na sociálních 
sítích a rezonuje i ve veřejném prostoru. Obecně řečeno v Moravské Třebové má problém při shánění bytu 
téměř každý (i solventní) zájemce, protože volné bytové jednotky, a to jak městské tak soukromé nejsou 
v dostatečném množství a kvalitě k dispozici. 

Ubytovací kapacity uvedené v této kapitole řadíme mezi tzv. nestandardní	 bydlení a osoby, které je 
využívají, se ve svém životě dostali do situace, kdy získání standardního bydlení je pro ně velmi obtížné 
až nemožné.

Ubytovací kapacity zde uvádíme v rozdělení dle jejich poskytovatelů:

Řád františkánů

Řád františkánů (Řeholní dům řádu menších bratří) poskytuje ubytování a zázemí osobám v bytové nouzi 
ve třech svých objektech na různých místech (z toho dvě místa leží mimo území města Moravská Třebová). 
Jedná se o jednotlivce, páry, rodiny s dětmi či samoživitelky. Mezi ubytovanými se nachází také několik Romů 
a u některých ubytovaných je diagnostikováno duševní onemocnění.

Pozn.: Pro přehlednost o rozsahu poskytovaných služeb uvádíme u tohoto konkrétního poskytovatele i 2 objekty mimo území města.

Tabulka 2 – Kapacita a obsazenou objektů ve správě Řádu františkánů

Řeholní dům menších bratří – Řád františkánů

Objekt Maximální kapacita
osob

Průměrná obsazenost v r. 2020
(lůžka)

Klášter Mor. Třebová 30 25

Fara Gruna 15 12

Fara Staré Město 22 18
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Uvedená tabulka sice na první pohled nevykazuje 100% obsazenost, ale to jen proto, že se jedná o průměr 
za celý rok. V zimních měsících jsou však lůžka plně obsazena a některým zájemcům o nocleh je v krajní nouzi 
nabídnut venkovní prostor nádvoří chráněný pouze střechou.

Umístění žadatele o bydlení je plně v kompetenci řádových bratří, případně i laických pracovníků kláštera, 
kteří rozhodují na základě naléhavosti případů konkrétních žadatelů, přičemž nejsou vázáni pevnými pravidly, 
jak je tomu běžné u poskytovatelů registrovaných sociálních služeb nebo místní samosprávy.

Sociální služby města Moravská Třebová

Sociální služby města Moravská Třebová jsou příspěvkovou organizací města, zřízenou mj. pro provoz po-
bytových služeb pro seniory starší 63 let (Domov pro seniory) a osoby se sníženou soběstačností starší 58 let 
(Domov se zvláštním režimem).

Po nákladné rekonstrukci ukončené v roce 2019 došlo sice ke snížení lůžkové kapacity služeb (Domova 
pro seniory) z 200 na 154, od 1. 5. 2019 však byla zřízena nová služba – Domov	se	zvláštním	režimem – s kapa-
citou 23 lůžek. Rekonstrukce umožnila i zřízení tzv. odlehčovací služby s kapacitou 2 lůžka. Jedná se ale o služ-
bu krátkodobou (na max. 3 měsíce), kterou mohou využívat rodinní příslušníci dlouhodobě pečující o své blízké.

Tabulka 3 – Ubytovací zařízení Sociálních služeb města Moravská Třebová

Z uvedené tabulky vyplývá, že kapacita obou zařízení byla v průběhu roku 2019 téměř naplněna. Dle in-
formací od vedení domova však pandemie COVIDu, která vypukla na začátku roku 2020, způsobila znatelný 
pokles počtu klientů. Ubylo také žadatelů o umístění v domovech, přičemž svou roli sehrálo bohužel i rozšíření 
nemoci mezi stávajícími klienty. Ani do budoucna se nedá očekávat výrazný nárůst žadatelů, a to z důvodu 
výstavby nových domovů pro seniory v okolních městech. Kapacita v obou domovech by tak měla být v nej-
bližších letech dostačující.

Žádost o přidělení bytu v Domově pro seniory i v Domově se zvláštním režimem se podává na Odbor investic 
a správy majetku a po prověření údajů se žádost zapíše do seznamu čekatelů. V případě uvolnění bytu jedná 
o jeho přidělení bytová komise města, která podává návrh Radě města na jeho přidělení. Není možné stanovit 
průměrnou dobu pro umístění žadatele v domovech. Přednost je dávána žadatelům v závislosti na jejich sociální 
situaci a zdravotním stavu.

Město Moravská Třebová

Město Moravská Třebová provozuje prostřednictvím své společnosti Technické služby Moravská Třebová 
s.r.o. ubytovnu	pro	muže	a	ženy. V roce 2019 bylo na ubytovně 21 dvoulůžkových pokojů a dále 2 tzv. krizová 
lůžka, která však nebyla využívána. Většina obyvatel pochází z okolních obcí nebo přímo z Moravské Třebové. 
Věkový průměr ubytovaných osob se pohybuje kolem 50 let, přičemž se z velké části jedná o stálé obyvatele 
ubytovny bydlící zde řadu let. Obyvatelé ubytovny se v drtivé většině případů nachází v tíživé životní situaci 
a ubytovna se tak stala místem koncentrace	sociálně-patologických	jevů, což byl hlavní důvod pro to, že byla 
v roce 2015 při šetření MPSV označena za sociálně vyloučenou lokalitu. Tato ubytovna není zařazena mezi po-
bytové sociální služby a ještě v roce 2020 zde s obyvateli neprobíhala žádná sociální práce. Na provoz ubytovny 
dohlíží pověřená pracovnice technických služeb za pomoci správce, který na ubytovně zároveň i bydlí (výpomoc 
při správě nejnutnějších záležitostí). Od začátku roku 2021 zahájili na ubytovně svou činnost pracovníci organi-

Sociální služby Moravská Třebová

Zařízení Kapacita Průměrná obsazenost v r. 2019 (%)

Domov pro seniory 154 95,5

Domov se zvláštním režimem 23 83
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zace SKP-CENTRUM, o.p.s., kteří zde v rámci realizace projektu na podporu bydlení financovaného z Operačního 
programu Zaměstnanost poskytují podpůrné služby pro její obyvatele. Schválení žádosti o ubytování na ubytov-
ně je v kompetenci Rady města na základě doporučení pracovníků městské samosprávy.

Přidělování městských bytů je popsáno v kapitole 2.3.2 Správa a přidělování městských bytů.

Domov pro rodinu

Organizace Domov pro rodinu, z.s. provozuje od ledna 2021 v Moravské Třebové azylový dům pro rodiče 
s dětmi s	celkovou	kapacitou	38	lůžek v 7 bytových jednotkách. Jedná se o pobytovou sociální službu, která 
je dostupná nepřetržitě, tj. 24	hodin	denně po celý rok, a je poskytována zájemcům zpravidla na dobu 1 roku. 
Bytové jednotky jsou rozmístěny na třech různých adresách v Moravské Třebové. Cílovou skupinou jsou 
partnerské a manželské páry s dětmi, matky či otcové s dětmi a těhotné ženy. Služba je určena pro osoby 
ve věku 18 – 24 let, které jsou bez přístřeší a mají ve své péči děti do 18 let, popř. do 26 let v případě, že studují.

Tabulka 4 – Vývoj počtu klientů v azylovém domě pro rodiče s dětmi (2017 – 2020 v objektu na území obce Koclířov)

2.6 EXISTUJÍCÍ SÍŤ PODPORY A SYSTÉM SOCIÁLNÍ POMOCI V MÍSTĚ

Je zřejmé, že největší problémy se získáním standardního bydlení mají lidé s nedostatkem prostředků, 
sociálních kompetencí, Romové či mladé rodiny s dětmi. Jak již uvádí podkladová studie, kromě standard-
ních i sociálních bytů chybí ve městě služba, která by rozvíjela kompetence klientů trvale ohrožených bytovou 
nouzí při získávání i udržení samostatného bydlení. Potřeby této cílové skupiny byly doposud řešeny spíše jen 
okrajově a nesystémově.

Díky zapojení města do tzv. koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení se podařilo zahájit několik 
projektů, které by v daném časovém rozmezí měly pomoci při řešení některých sociálních problémů, které 
město a jeho obyvatele sužují. V oblasti bydlení se jedná o dvouletý projekt	zaměřený	na	podporu	bydlení 
v Moravské Třebové (zahájen v 7/2020), jehož realizátorem je nezisková organizace SKP-CENTRUM,	o.p.s. 
V rámci projektu se řeší situace osob, které jsou bez bydlení, žijí v bydlení nestandardním nebo jsou ohroženy 
jeho ztrátou. V průběhu celého projektu probíhá depistáž s návazností na přímou práci s klienty, lokalita je 
monitorována prostřednictvím práce v terénu a v rámci projektu bylo rovněž otevřeno Kontaktní centrum by-
dlení, které poskytuje služby pro osoby řešící problémy v oblasti bydlení a související problémy s tím spojené. 
Pracovníci zapojení do projektu se zaměřují i na získávání institucionálních zdrojů pro řešení problematiky 
bydlení. Jinými slovy se jedná o platformu sdružující organizace a instituce, které mají zájem spolupracovat 
při řešení bytové problematiky v Moravské Třebové.4

Problematiku bydlení řeší okrajově i někteří další poskytovatelé sociálních služeb na území města. Charita	
Moravská	Třebová poskytuje mimo jiné i odborné sociální poradenství „Občanská poradna“ nebo sociálně akti-
vizační služby „Šance pro rodinu“. Od 7/2020 do 6/2022 realizuje Charita Moravská Třebová projekt s názvem 
„Řešíme dluhy v Moravské Třebové“, jehož cílem je zvýšení finanční gramotnosti u cílových skupin a přímé řešení 
dluhové problematiky s klientem. Dluhy patří mezi jeden z hlavních důvodů ztráty standardního bydlení u klientů. 

Rok Využití kapacit (v %)
Počet nově přijatých

Dospělí Děti

2017 78 29 43

2018 77 19 38

2019 93 23 47

4 Součástí jedné z klíčových aktivit projektu je i zpracování této Koncepce.
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Nejvýznamnějším subjektem, který stojí za utvářením sítě služeb, je samotné Město	Moravská	 Třebová. 
Město je v současnosti realizátorem projektu Podpora sociálního začleňování v Moravské Třebové, v jehož rám-
ci byla prostřednictvím jedné z aktivit zřízena pozice domovníka – preventisty. Domovníci	–	preventisté působí 
ve vybraných bytových domech ve vlastnictví města a slouží jako prostředníci mezi nájemníky a vlastníkem 
nemovitosti. Tito pracovníci se starají o základní bezpečnost v těchto domech, řeší úklid a fungování základního 
vybavení a snaží se předcházet porušování základních bezpečnostních předpisů. Součástí jejich pracovní ná-
plně je také motivace nájemníků k zapojení se do komunitního života. Cílem této nové aktivity je pilotně ověřit 
dopad výkonu funkce domovníka – preventisty na fungování domů. V případě, že se tato funkce osvědčí, bude 
činnost domovníka pokračovat i po ukončení vlastní realizace projektu.

3. Oblast bydlení ve strategických dokumentech města

Pro účely této Koncepce byly vybrány 3 nejdůležitější strategické dokumenty města – Strategický plán rozvo-
je města Moravská Třebová, Strategický plán sociálního začleňování města Moravská Třebová pro období 2019 
– 2022 a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Moravská Třebová 2019 – 2021. Všechny tyto dokumenty 
byly schváleny zastupitelstvem města.

3.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Strategický	plán	rozvoje	města	Moravská	Třebová ze srpna 2018 se oblasti bydlení věnuje v prioritní oblasti 
A nazvané Atraktivní prostředí pro stávající i nové Moravskotřebováky, kde si město vytklo za cíl zastavit pokles 
počtu svých obyvatel a stát se oblíbeným místem pro rodinný život i podnikání.

V této prioritě jsou definovány záměry a opatření, jejichž realizací chce město vytyčený cíl splnit. Plnění záměru 
A.1– Dostupné bydlení má zvýšit nabídku a dostupnost bydlení pro nově příchozí i pro navracející se obyvatele města, 
zejména pro mladé rodiny. 

V rámci tohoto záměru byla definována následující opatření: 

1. Podpora výstavby bytových domů – připravit lokality pro výstavbu bytových domů i rodinných domů
 a nabídnout lokality a pozemky pro různé způsoby výstavby.

2. Sociální bydlení – vyčlenit a rekonstruovat část bytového fondu města pro účely sociálního bydlení
 za využití dostupných dotačních programů.

3. Startovací byty – vytvořit systém pro poskytování startovacích bytů pro vybrané kategorie nájemníků
 a vytipovat bytový fond pro startovací byty.

3.2 STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 2019 – 2022

Dalším důležitým strategickým dokumentem města je Strategický	plán	sociálního	začleňování	města	Mo-
ravská	Třebová	pro	období	2019	–	2022. Zajištění bydlení jako základní životní potřeby je nezbytnou součástí 
sociálního začleňování, proto se oblastí bydlení strategický plán podrobně zabývá v prioritní oblasti 5. V analytic-
ké části dokumentu byla definována některá problematická témata, jako je nedostatek městských bytů a jejich 
nevhodná struktura, slabý trh s bydlením, chybějící kapacity bytů pro specifické skupiny obyvatel, nedostatečná 
sociální práce s osobami v nestandardních formách bydlení. Z těchto důvodů byla navržena některá opatření, 
která by měla přispět k eliminaci těchto problémů.

Mezi nejdůležitější opatření navrhované pro tuto oblast patří zejména tato:

1. Zajištění terénní práce a sociální rehabilitace v oblasti bydlení – včasný záchyt, depistáž ohrožených 
osob a individuální práce s těmito osobami
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2. Dostupnost různých forem bydlení pro cílovou skupinu – vyčlenění vhodných bytů pro sociální bydlení; 
dostupnost krizového bydlení, bytů zvláštního určení, tréninkového a chráněného bydlení; existence

 kategorizace bytů

3. Koordinace bytové politiky pracovní skupinou

4. Vytvoření systému přidělování městských bytů – vyjasnění podmínek a pravidel pro přidělování bytů

3.3 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 2019 – 2021

Střednědobý plán byl v roce 2018 zpracován	skupinou	komunitního	plánování	sociálních	služeb v Moravské Tře-
bové a v některých ohledech se zabývá i oblastí bydlení. Jsou zde uvedena navrhovaná opatření pro roky 2019 – 2021.

Plán zmiňuje probíhající rekonstrukci domova	pro	seniory, kdy z důvodu požadavku na vyšší kvalitu služeb 
a snížení počtu dvojlůžkových pokojů dojde k omezení kapacity domova z 200 lůžek na 154 (23 lůžek je vy-
členěno pro obyvatele domova se zvláštním režimem). Další 2 lůžka byla vyčleněna pro odlehčovací službu. 5 

V oblasti služeb pro osoby sociálně vyloučené a osoby v tíživé sociální situaci je mezi prioritami uveden po-
žadavek podpořit	vznik	sociálního	bydlení. Pro oblast sociální služby pro osoby se zdravotním postižením byla 
navržena podpora	vzniku	služby	„chráněné	bydlení“	a	„podpora	samostatného	bydlení“.

Jinými požadavky či opatřeními v oblasti bydlení se střednědobý plán rozvoje sociálních služeb nezabývá.

3.4 REALIZACE OPATŘENÍ VE SCHVÁLENÝCH STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH MĚSTA

Situace v oblasti bydlení pro osoby ohrožené bytovou nouzí není dobrá, respektive není dlouhodobě udržitelná. 
Opatření uvedená ve strategických dokumentech města ukazují, že zde v minulosti byla snaha o vytvoření systému 
prostupného bydlení, kterého se mělo docílit několika způsoby – budováním startovacích bytů, vyčleněním části 
městského bytového fondu pro sociální bydlení, podporou vzniku služby „chráněné bydlení“, ale i novou bytovou 
výstavbou. Ve skutečnosti však tato opatření, kromě nové bytové výstavby, realizována nejsou.

Ze schválených strategických dokumentů se dá vyvozovat, že město, respektive zástupci občanů zvolení do ve-
dení města, měli a mají konkrétní představu o tom, kam by měl vývoj v Moravské Třebové směřovat. Dokumenty 
jasně popisují situaci v době svého vzniku a návrhy v nich uvedené, které byly schváleny zastupitelstvem města. Tyto 
strategické dokumenty popisují všechny důležité aspekty života ve městě – hospodářské, sociální, kulturní, dopravní 
a další. Jsou v nich uvedeny dlouhodobé prioritní oblasti a záměry rozvoje města, ale také konkrétní opatření, jejichž 
realizace by měla přispět k naplnění daných priorit a dosažení strategických vizí. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, 
že město je na správné cestě a budou-li se navrhovaná opatření postupně realizovat tak, jak je v dokumentech uve-
deno, dojde v zájmových oblastech k postupnému zlepšování.

Při zpracování této Koncepce však vyšlo najevo, že většina opatření zaměřená na zlepšení situace v oblasti by-
dlení realizována není. Kontrola realizace opatření je v kompetenci Komise	pro	investice	a	strategické	plánování	
nebo v případě Strategického plánu rozvoje města v kompetenci Komise	pro	realizaci	Strategického	plánu	roz-
voje	města. Jedná se o komise jmenované Radou města.6 Zatímco Komise pro investice a strategické plánování 
se průběžně schází (v oblasti bydlení se převážně věnuje přípravám pro zahájení bytové výstavby v lokalitách 
Jihozápad a Udánský kopec), Komise pro realizaci Strategického plánu rozvoje města se v roce 2020 nesešla 
ani jednou a vytvořená funkce manažera realizace Strategického plánu města byla zrušena.

Ze tří opatření týkajících se oblasti bydlení uvedených ve Strategickém plánu rozvoje města je v době zpracování této 
Koncepce realizováno pouze jediné, a to opatření zaměřené na podporu výstavby bytových domů. Projekty investičního 
charakteru, tedy např. přípravu lokalit pro budoucí výstavbu domů, jak bylo výše zmíněno, má ve své gesci Komise pro 
investice a strategické plánování. Realizace opatření týkajících se sociálního bydlení a startovacích bytů zahájena nebyla.

5  Fungování služeb Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služba bylo zahájeno v květnu 2019.
6  V Moravské Třebové je Radou města jmenováno celkem 16 komisí.
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4. Shrnutí hlavních problémů v oblasti bydlení

Abychom mohli navrhnout nejdůležitější opatření, která je třeba pro zajištění lepší dostupnosti bydlení reali-
zovat, shrnuli jsme v 10 bodech hlavní problémy bytové otázky v Moravské Třebové:

1. Snížená dostupnost standardního bydlení (nedostatek bytů na trhu)

2. Neexistence sociálního bydlení ve městě

3. Vysoká poptávka po bytech na trhu zvyšující jejich cenu a znemožňující nízkopříjmovým obyvatelům 
jejich pronájem

4. Nedostatek bytů nižších cenových relací bez složení kauce

5. Nedostatek malometrážních bytů v souvislosti s rostoucím segmentem jednočlenných domácností 

6. Absence koncepční bytové politiky města

7. Nedůvěra veřejnosti v transparentní přidělování městských bytů

8. Nenaplňování opatření schválených strategických dokumentů v oblasti bydlení

9. Nevyužívání dotačních programů zaměřených na rozvoj sociálního bydlení

10. Skupování volných bytů na trhu velkými podniky pro jejich pracovníky (uzavírání dlouhodobých nájemních smluv
 s místními komerčními ubytovnami a znemožnění místním obyvatelům krátkodobého řešení bytové nouze)

5. Strategická část – návrh opatření koncepce lepší    
 dostupnosti bydlení

Realizace bytové politiky na konkrétním území spadá do samostatné působnosti obcí, neboť obce jako zá-
kladní územní samosprávná společenství občanů (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) mají podle tohoto zá-
kona pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Cílem návrhů opatření je realizace postupných kroků, které by měly pomoci vytvořit funkční systém dostup-
ného bydlení, respektive zlepšit dostupnost bydlení na území města Moravská Třebová, a to nejen pro nejohro-
ženější skupiny obyvatel.

Zpracovatel se při tvorbě návrhů opatření snažil vycházet ze znalosti místního prostředí, podkladových ma-
teriálů zpracovaných Agenturou pro sociální začleňování, zkušeností jiných měst při realizaci jejich bytových 
politik a v neposlední řadě vycházel i z nejnovějších dokumentů zpracovaných na národní úrovni. Jedná se pře-
devším o aktuální „Koncepci bydlení České republiky 2021+“ zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 7, 
neboť obce by měly mít na zřeteli i směřování státu v této oblasti v nejbližších letech.

Do návrhové části Koncepce byla zapracována řada opatření, která byla již v minulosti schválena ve strate-
gických dokumentech. Zpracovatel Koncepce tato platná opatření doplnil o ta, která v těchto dokumentech chy-
bí a bez kterých by systém dostupného bydlení ve městě nemohl fungovat. Obecným cílem by mělo být zajištění 
dostupného, stabilního a udržitelného bydlení pro nejzranitelnější skupiny obyvatel.

Proces naplňování jednotlivých níže definovaných opatření je na základě dosavadní místní praxe nastaven tak, 
že finální verzi dokumentu by mělo na své schůzi schválit nebo vzít na vědomí Zastupitelstvo města. Realizace 
jednotlivých opatření pak bude v kompetenci Rady města, která svým usnesením zadá konkrétní úkoly kompetent-

7  Schválena vládou ČR v 4/2021.
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ním odborům města, které budou zodpovědné za jejich provedení. Poradním orgánem Rady města budou v případě 
bytové politiky Komise pro investice a strategické plánování, Komise pro řízení realizace Strategického plánu roz-
voje města a Pracovní skupina pro oblast bydlení (viz kapitola 5.1 Tematická oblast – Dostupné bydlení, Opatření 
– Vytvořit stálou pracovní skupinu pro oblast bydlení).

5.1 TEMATICKÁ OBLAST – DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Na	definici	dostupného	bydlení dosud mezi odborníky nepanuje vzájemná shoda. Stát definuje dostupné byd-
lení, respektive státní politiku bydlení v Koncepci bydlení České republiky 2021+ jako stabilní prostředí, ve kterém si 
každý jednotlivec může najít přiměřené bydlení na trhu, přičemž systém je nastaven tak, aby stát ve spolupráci 
s obcemi pomohl uspokojit potřebu bydlení těm, kteří si nejsou schopni zajistit bydlení na trhu sami.

Opatření – Podpora výstavby rodinných domů

Toto opatření vychází ze Strategického plánu rozvoje města. Aktuální stav připravenosti lokalit pro výstavbu 
je uveden v kapitole 2.4 Bytová výstavba. Možnost zasahovat do projektové přípravy případně samotné výstavby 
je dána zvoleným způsobem výstavby – individuální, developerská nebo výstavba, kdy investorem je samotné 
město. Lze uvažovat i o kombinaci všech typů. 8 

Opatření – Rekonstrukce neobsazených bytů, přestavby a přístavby bytů ve vhodných objektech 
v rámci bytového fondu města

8  V případě zavedení investičních podpor a úpravě právního prostředí ze strany státu doporučuje zpracovatel 
Koncepce podporovat rozvoj družstevního bydlení.
9  13 bytů s plochou nad 90 m² je dle počtu přihlášených osob obýváno průměrně 2,5 osobami/byt.

Popis
Příprava výstavby rodinných a bytových domů aktuálně v lokalitách Udánský 
kopec a Jihozápad. Vyhledávání a příprava dalších vhodných ploch, např. proluk 
a nevyužívaných budov v centru města.

Výstup	opatření
(ukazatele změny)

- územní studie
- příprava pozemků, vybudování doprovodné infrastruktury, zasíťování lokalit
- příprava smluv na výstavbu (smluvní ujednání dle potřeb města, např. velikost
    a typy bytů)

Předpoklady	
realizace

- vyřešené majetkoprávní vztahy
- politická shoda na zvoleném způsobu výstavby
- město v roli investora zajišťujícího finanční prostředky na profinancování

Popis

Bytový fond města disponuje neobsazenými byty, které jsou volné z důvodu 
jejich havarijního technického stavu. Tyto byty je třeba rekonstruovat a poskytnout 
vhodným zájemcům, ať již jako standardní nebo sociální bydlení.
Fond disponuje naopak řadou vysokometrážních bytů obývaných jednotlivci, 
kteří díky nízkému nájmu nemají potřebu hledat menší byty. 9 

Výstup	opatření
(ukazatele změny)

- počet rekonstruovaných bytů
- počet postavených bytů

Předpoklady	
realizace

- vytipování vhodných neobsazených bytů/objektů
- posouzení možností půdních vestaveb u stávajících bytových domů, přestavby 
    vysokometrážních bytů na malometrážní (podmíněno uvolněním vhodných bytů)
- vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města
- využití vhodných dotačních možností
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Opatření – Revize pravidel pro přidělování standardních bytů z bytového fondu města

Je třeba stanovit jasná konkrétní kritéria pro přidělování městských bytů a omezit okruh oprávněných žada-
telů, např. žádat o standardní byt mohou pouze osoby s trvalým pobytem v obci delším než 4 roky nebo nebude 
moci žádat osoba, která již nějaký byt vlastní. Splnění daných kritérií bude bodově ohodnoceno dle jejich váhy. 
Kritéria a bodovou váhu je třeba určit na základě potřeb města. Mezi kritéria, která by měla mít význam při výbě-
ru uchazečů o byt, by mohla patřit například tato:

>> Zvýhodnění rodin s dětmi, samoživitelů, mladých manželů či párů (forma náhrady 
 za neexistenci startovacích bytů)

>> Zvýhodnění za podanou žádost o přidělení bytu trvající více než 1 rok

>> Zvýhodnění u osob, které vynakládají vysoké procento svých příjmů na bydlení

>> Zvýhodnění osob s trvalým bydlištěm ve městě

Návrhy možných kritérií pro přidělování obecních bytů jsou uvedeny v Příloze 2 – Kritéria pro hodnocení po-
třebnosti bydlení.

Opatření – Podpora soukromých vlastníků neobsazených bytů v jejich umístění na realitní trh

Opatření – Využívání příjmů z pronájmu městských bytů výhradně pro účely bytové politiky města

Popis

Budou revidována stávající Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem 
bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová (vnitřní předpis 
č. 7/2019), viz Příloha 1 – Přehled nejčastějších nedostatků v pravidlech 
pro přidělování obecních bytů.

Výstup	opatření
(ukazatele změny)

- nová pravidla pro přidělování standardních bytů v rámci vnitřního předpisu
 č. 7/2019 (článek 2, 3 a 5)

Předpoklady	
realizace

- spolupráce jednotlivých odborů na konkretizaci pravidel
- úprava/doplnění složení bytové komise

Popis Přimět soukromé vlastníky neobsazených bytů zvážit možnost pronájmu 
jejich volných nemovitostí vhodným zájemcům.

Výstup	opatření
(ukazatele změny)

- komunikační kampaň 
- spolupráce s realitním sektorem

Předpoklady	
realizace

- zpracovaná komunikační kampaň pod záštitou města
- pomoc majitelům při pronájmu bytů (příprava kvalitní smlouvy, vytipování 
 vhodných zájemců)
- podpora vzniku služby „výběr nájemného za majitele“ 
- spolupráce s realizátory koordinovaného přístupu SVL ve městě při nastavení 
 spolupráce s případnými nájemníky i stávajícími vlastníky bytů

Popis Příjmy z pronájmu bytů využívat především pro potřeby obnovy a rozšiřování bytového 
fondu města, pro úhradu nákladů na jeho správu a úhradu s ním spojených služeb.

Výstup	opatření
(ukazatele změny)

- počet zrekonstruovaných bytů za rok
- nebytové prostory v majetku města přebudované na byty

Předpoklady	
realizace

- politická shoda
- prokazatelně nevyužívané nebytové prostory, nebo nebytové prostory 
 ve vhodných lokalitách
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Rozdíl mezi příjmy z pronájmu bytů a náklady vynaloženými na jejich opravy se v uplynulých 10 letech pohy-
boval průměrně kolem 5 mil. Kč. Tyto prostředky by bylo vhodné z hlediska cílů bytové politiky vynakládat pouze 
na správu bytového fondu města.

Opatření – Zamezení prodeje bytů z bytového fondu města do soukromého vlastnictví

Město může reagovat na nepříznivou situaci na realitním trhu svou bytovou politikou. Nedisponuje však 
mnoha prostředky, kterými by mohlo situaci ovlivňovat. Jedním z mála účinných nástrojů je vlastní bytový 
fond, u kterého může stanovit, které skupiny obyvatel jsou na trhu nejvíce ohroženy nedostupností nebo ztrá-
tou bydlení.

Opatření – Zajištění efektivnějšího nástroje pro evidenci a správu městského bytového fondu (příp. dalších 
nemovitostí v majetku města)

Stávající systém správy a evidence nemovitostí (SSB 2000 – program pro správu nemovitostí) se jeví 
jako velmi nepraktický a nevhodný pro další práci s daty. Pracovníci úřadu, respektive pracovníci Technic-
kých služeb Moravská Třebová, nemohou generovat data o městských bytech ze systému podle vlastních 
potřeb. K tomu je třeba využívat služeb externího IT specialisty. Některá data k jednotlivým bytovým jed-
notkám nejsou aktuální, s daty není pracováno. Data nejsou spolehlivá.

Na trhu je k dispozici řada softwarových produktů pro správu nemovitostí, při výběru bude záležet na poža-
dovaných parametrech softwaru.

Opatření – Snížení rozdílu výše nájemného mezi sazbami u tržního a městského bydlení

Popis Cílem opatření je dále nesnižovat počet bytů v bytovém fondu města 
jejich prodejem.

Výstup	opatření
(ukazatele změny) - počet bytů ve vlastnictví města (počet nebude klesat)

Předpoklady	
realizace

- politická shoda
- efektivní využívání bytového fondu (vlastnění nebude prodělečné)

Popis
Pořízení vhodného softwarového nástroje (programu) pro efektivní správu 
a evidenci městského bytového fondu. Editaci stávajících dat o bytovém fondu 
bude předcházet jejich aktualizace.

Výstup	opatření
(ukazatele změny)

- nový nástroj pro evidenci a správu nemovitostí
- aktualizovaná data o bytovém fondu

Předpoklady	
realizace

- rozhodnutí Rady města
- kvalitní import dat do programu a jejich pravidelná aktualizace

Popis
U volných bytů, kde skončil nájemní vztah, budou stanoveny sazby 
nájemného za m² v takové výši, aby rozdíl mezi komerčním a městským 
nájemným byl co nejnižší.

Výstup	opatření
(ukazatele změny) - aktualizovaný sazebník schválený Radou města

Předpoklady	
realizace

- politická shoda 
- monitoring cen na trhu s bydlením
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Na základě propočtu vzorové bytové jednotky 2+kk, po srovnání nákladů nájemního bydlení na trhu a výší 
nájemného u městských bytů (průměr sazeb za pronájem m²) a bytů komerčně pronajímaných na trhu, vy-
chází roční rozdíl výnosů mezi 50 – 70 tis. Kč. Zvyšování nájemného u již uzavřených smluv je regulováno 
zákonem č. 89/2012 Sb. a smí být zvýšeno maximálně o 20 % v souhrnu za všechna provedená zvýšení ná-
jemného za poslední 3 roky. Při rostoucích cenách tržního nájemného není možné snižovat rozdíl mezi tržním 
nájmem a nájmem v obecních bytech.

Opatření – Vytvoření stálé pracovní skupiny pro oblast bydlení

V rámci projektu Služby podpory bydlení v Moravské Třebové byla vytvořena platforma s účelem zapojení 
místních organizací a institucí do řešení bytové problematiky. Cílem je zachovat fungování platformy i po ukon-
čení realizace projektu transformací na pracovní skupinu a na základě dohody s městskou samosprávou speci-
fikovat její budoucí činnost a složení. 10 

Skupina by mohla v rámci své činnosti, bude-li o to ze strany města zájem, vypracovat časový harmonogram 
plnění jednotlivých opatření Koncepce včetně určení odpovědnosti za jejich realizaci. Dalším úkolem pracovní 
skupiny by mělo být vypracování kritérií pro přidělování standardních a sociálních bytů z bytového fondu města 
(viz Příloha 1 Návrh kritérií pro přidělování standardních i sociálních bytů v Moravské Třebové). Na základě kri-
térií pro přidělování sociálních bytů by měla skupina navrhnout definici charakterizující sociální byt v Moravské 
Třebové.

Do pracovní skupiny by se měl zapojit zástupce Úřadu práce Moravská Třebová s cílem zajistit proaktivní 
přístup pracovníků úřadu při řešení bytové nouze u občanů v evidenci. 11 

Opatření – Vyhledávání vhodných dotačních výzev pro oblast bydlení

Sledováním výzev by mohla být pověřena Platforma pro dostupné bydlení, která by následně informovala 
město o vyhlášených výzvách a možných projektových záměrech v Moravské Třebové. Tyto informace by byly 
rozesílány všem zainteresovaných subjektům v Moravské Třebové.

Popis Vytvořit pracovní skupinu pro oblast bytové problematiky na základech činné 
Platformy pro dostupné bydlení. Zapojit členy stávající platformy.

Výstup	opatření
(ukazatele změny)

- pravidelná setkání pracovní skupiny
- zprávy/podklady pro Radu a Zastupitelstvo města (1x ročně)

Předpoklady	
realizace - ochota zainteresovaných stran účastnit se setkání

Popis Bude zajištěno vyhledávání vhodných dotačních výzev na podporu bydlení 
z evropských i národních zdrojů (IROP, MAS, OPZ, MMR).

Výstup	opatření
(ukazatele změny) - počet zpracovaných projektů v oblasti bydlení

Předpoklady	
realizace

- zajištění monitoringu výzev
- zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na zpracování žádostí, 
 zajištění spolufinancování při realizaci projektů a zajištění administrace 
 projektů v realizační fázi

10  Bytová komise města se zabývá víceméně pouze výběrem vhodných kandidátů na přidělení městských bytů.

11 Od roku 2015, kdy může Úřad práce poskytovat dávku mimořádné pomoci domácnosti na úhradu kauce za byt, 
neschválil úřad v Moravské Třebové jedinou žádost.



VE MĚSTĚ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ   23

Opatření – Sledování plnění opatření ve schválených strategických dokumentech města

Plnění již schválených opatření se týká zejména Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová 
a Strategického plánu sociálního začleňování města Moravská Třebová pro období 2019 – 2022.

5.2 TEMATICKÁ OBLAST – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Tím, že je sociální	bydlení v ČR decentralizováno, tedy jeho poskytování závisí na obcích, je (a to nejen 
z tohoto důvodu) pojmosloví a definování cílových skupin nejednotné. Každá obec, která se rozhodne část 
svého bytového fondu vyčlenit pro sociální bydlení, si může dle svých priorit určit pravidla pro jejich přidě-
lování. Dokud nebude v ČR zaveden institucionální ani právní rámec sociálního bydlení, je na obcích jakým 
způsobem budou otázku potřebnosti sociálního bydlení řešit.

Opatření – Vymezení části bytového fondu pro účely sociálního bydlení

U sociálních bytů by se jednalo (mohlo jednat) o byty tzv. nižší kvality. V případě přidělování sociálních bytů 
by bylo vhodné rozšířit obsazení bytové komise např. o zástupce NNO, sociální pracovníky, OSPOD, apod.

Opatření – Zajištění sociální práce pro podporu bydlení v sociálních bytech

Popis

Sledování realizace jednotlivých opatření bude v gesci jednoho z odborů města. 
1x ročně bude vyhotoven zápis pro Radu města, ve kterém bude uvedeno, v jaké 
fázi se nachází plnění jednotlivých opatření (splněno x v realizaci x nesplněno  
– s uvedením důvodů, případně s návrhy na aktualizaci opatření, apod.).

Výstup	opatření
(ukazatele změny)

- zápisy o realizaci schválených opatření strategických dokumentů 
 města (1x ročně)

Předpoklady	
realizace - pověření jednoho z odborů města sledovat plnění schválených opatření

Popis
Každý rok město vyčlení minimálně 30 % uvolněných bytů pro účely sociálního 
bydlení (cca 6 – 8 bytů).  Vhodné nevyužívané byty budou rekonstruovány pro účely 
sociálního bydlení.

Výstup	opatření
(ukazatele změny)

- počet přidělených sociálních bytů
- počet zrekonstruovaných bytů

Předpoklady	
realizace

- zpracování a schválení pravidel pro přidělování sociálních bytů
- vyčlenění vhodných bytů
- zadání zpracování projektových dokumentací (v případě rekonstrukcí)
- využívání vhodných dotačních programů (IROP, SFPI, MAS)

Popis Nová sociální služba – terénní práce, sociální rehabilitace v oblasti bydlení 
a návazná sociální práce.

Výstup	opatření
(ukazatele změny) - nová registrovaná sociální služba

Předpoklady	
realizace

- výběr vhodného poskytovatele sociální služby
- zařazení nové sociální služby do krajské sítě sociálních služeb 
 Pardubického kraje
- spolufinancování provozu nově registrované služby městem
- využívání dotačních příležitostí pro rozvoj služby (OPZ+)
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Do 6/2022 je realizován projekt Služby podpory bydlení v Moravské Třebové spolufinancovaný z Operačního 
fondu Zaměstnanost. V rámci projektu byl vytvořen odborný tým pracovníků, kteří pomáhají získávat uživatelům 
potřebné kompetence ke zvládání jejich nepříznivé situace v oblasti bydlení. V ideálním případě by vybrané akti-
vity projektu mohly být přeměněny v registrovanou sociální službu s využitím stávajících pracovníků projektu.13

 
Opatření – Stanovení pravidel pro přidělování sociálních bytů z bytového fondu města

Je třeba stanovit podmínky pro přidělování sociálních bytů tak, aby byly přidělovány nejohroženější sku-
pině obyvatel, tj. úkolem je vydefinovat si bytovou nouzi (princip stejný jako u přidělování standardních bytů, 
tedy vymezit okruh oprávněných žadatelů). To znamená, že sociální byt by mohl získat například pouze 
žadatel s nízkými příjmy (určit jejich výši), na druhou stranu by mohlo být proti žadateli vedeno insolvenční 
řízení, aniž by ho to vyloučilo z okruhu žadatelů. Žadatel by měl jednoznačně prokázat svou bytovou nouzi, 
ale nemusel by mít v obci trvalý pobyt (stačilo by prokázat faktický pobyt v obci). Z této skupiny osob by 
bylo vybíráno dle stanovených kritérií a na základě získaných bodů. Přidělení sociálního bytu by nebylo 
vhodné podmiňovat složením kauce. V případě potřeby by byl žadatel povinen spolupracovat se sociálními 
službami města při výkonu sociální práce (smluvně podchyceno).

Zpracovatel Koncepce doporučuje vypracovat pravidla ve spolupráci s členy Platformy dostupného bydlení 
(pracovní skupiny) a případně i zástupci MPSV z oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování, kteří 
se zabývají problematikou sociálního bydlení, viz http://m.tajemnici.cz/pravidla-pridelovani-socialnich-bytu-
-prezentace-z-workshopu-mpsv-29-11-2018/d-5977. Návrhy možných kritérií pro přidělování obecních bytů 
jsou uvedeny v Příloze 2 – Kritéria pro hodnocení potřebnosti bydlení.

Opatření – Vybudování a zajištění provozu noclehárny

Vybudování noclehárny by pomohlo lidem bez přístřeší zejména v zimních měsících, kdy jsou tyto osoby 
ohroženy na zdraví a životě zejména v důsledku nízkých venkovních teplot a kdy tyto osoby nemají žádnou jinou 
možnost ubytování. V objektu je k dispozici základní hygienické zázemí ve společných prostorách. Problémem 
je personální zajištění provozu těchto lůžek, zejména s ohledem na zajištění finančních prostředků na mzdové 
náklady. Provoz by zajišťovala městem placená a proškolená osoba, v ideálním případě správce objektu.

13  Od 1/2021 zahájena sociální práce s obyvateli městské ubytovny, u obyvatel tzv. holobytů v Boršově dosud ne.

Popis Budou vytvořena pravidla pro přidělování sociálních bytů z bytového fondu města.

Výstup	opatření
(ukazatele změny)

- nová pravidla pro přidělování sociálních bytů (vnitřní předpis města)
- počet přidělených sociálních bytů za rok

Předpoklady	
realizace

- spolupráce jednotlivých odborů při vytváření pravidel
- garant pravidel MPSV
- existence vhodných bytových jednotek v dostatečném počtu

Popis
V městské ubytovně jsou k dispozici 2 krizová lůžka, která však nejsou dlouhodobě 
využívána pro svůj účel. Tyto prostory by mohly být využity pro zřízení max. 5 lůžek 
pro osoby bez domova pro nouzové přespání těchto osob.

Výstup	opatření
(ukazatele změny) - zajištěný provoz 5 lůžek

Předpoklady	
realizace

- zajištěné financování z prostředků města
- nastavená pravidla pro jejich využívání 
- personální zajištění služby



VE MĚSTĚ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ   25

6. Přílohy

PŘÍLOHA 1 – PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH NEDOSTATKŮ V PRAVIDLECH PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH 
BYTŮ DEFINOVANÝCH MINISTERSTVEM VNITRA ČR

>> Občan	České	republiky – nejlépe vůbec nestanovit. Rovný přístup k bydlení mají všichni, 
 kterým to zaručují mezinárodní dohody, tedy min. občané EU vč. dlouhodobě pobývajících rezidentů 
 (přidělování bodů).

>> Stanovení	délky	trvalého	pobytu	na	území	obce	nebo	na	území	České	republiky – nelze bez existence 
relevantních a ospravedlnitelných věcných důvodů. Obec nemá územní působnost na celém území 

 České republiky.

>> Bezdlužnost	vůči	obci	nebo	obcí	zřízeným	organizacím – nelze plošně stanovit. Vždy musí být 

 individuálně posouzeno, zda žadatel dluh splácí nebo se např. domáhá u soudu jeho neexistence.

>> Neexistence	vlastnictví	bytu	nebo	domu – musí být individuálně posouzeno, zda lze po žadateli 
 spravedlivě požadovat užívání jím vlastněného bytu nebo domu. Stavební a hygienické závady, rozvod 

manželství, nemovitost obsazená nájemci (např. dědictví).

>> Neexistence	nájemního	vztahu	k	bytu	nebo	domu – každý někde bydlí, nelze např. přidělovat byty 
 pouze bezdomovcům a zároveň požadovat splnění podmínky předchozího trvalého pobytu. 
 Popření základní funkce obce uvedené v § 35 odst. 2 zákona o obcích.

>> Nemožnost	získání	bytu	pro	osoby	z	ubytoven – popření základní funkce obce uvedené v § 35 
 odst. 2 zákona o obcích.

>> Vázání	přidělení	bytu	na	předchozí	platební	morálku	a	doporučení	předchozího	pronajímatele 
 – stanovení povinnosti třetím osobám, zasahování obce do předchozího soukromoprávního vztahu. 
 Velice neobjektivní.

>> Nemožnost	získání	bytu	pro	osoby	pobírající	sociální	dávky – popření sociálního systému v ČR, 
 popření základní funkce obce uvedené v § 35 odst. 2 zákona o obcích.

>> Nemožnost	získání	bytu	pro	osoby	v	insolvenčním	řízení – popření základní funkce obce uvedené 
 v § 35 odst. 2, zákona o obcích. Jak jinak tato osoba může získat ekonomicky dostupné nájemní 
 bydlení?

>> Stanovení	výše	příjmu	žadatele,	popř.	členů	jeho	současné	domácnosti,	pro	možnost	získání	bytu
 – obec může max. prověřit, zda žadatel popř. spolu se společně posuzovanými osobami bude schopen 

hradit náklady spojené s budoucím bydlením, ostatní je již nad rámec oprávnění obce.

>> Stanovení	doložení	všech	příjmů,	nejlépe	od	všech	členů	současné	žadatelovi	domácnosti 
 – obec může max. prověřit, zda žadatel popř. spolu se společně posuzovanými osobami bude schopen 

hradit náklady spojené s budoucím bydlením, ostatní je již nad rámec oprávnění obce.

>> Trestní	bezúhonnost – přestupková a trestní bezúhonnost popř. doložení výpisu z rejstříku trestů 
 – institut dvojího trestání – čl. 39, Listiny základních práv a svobod.

>> Poplatek	za	podání	žádosti	popř.	za	směnu	bytů – poplatek lze dle čl. 11 odst. 5 Listiny základních 
práv a svobod stanovit pouze na základě zákona.
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>> Rozhodování	pověřeným	zaměstnancem	města – rozhodovat může pouze některý z orgánů obce 
 (§ 102 odst. 3 zákona o obcích), ostatní vede k netransparentnosti a k utváření korupčního prostředí.

>> Nenávratný	vklad	za	přidělení	bytu – např. 50 nebo 100 tis. Kč, splatný do 6 měsíců od podpisu 
 nájemní smlouvy.

>> Vyžadování	informací	a	dokladů	nad	míru	nezbytně	nutnou – zpráva lékaře o zdravotním stavu 
 žadatele, potvrzení o trvalém pobytu, informace o těhotenství, prohlášení o neexistenci jiných příjmů 
 než prokázaných, stanovisko jiného odboru OÚ, …

>> Automatické	vyřazení	žádosti	ze	seznamu	žádostí	nebo	bez	vědomí	žadatele – každá žádost musí být 
projednána, žadatel musí být vždy informován.

>> Zkoumání	obce,	zda	si	sociálně	špatnou	situaci	žadatel	sám	zavinil	nebo	ne,	nebo	zda	žadatel	
	 v	minulosti	prodal	byt	nebo	dům	(např.	30	let	nazpět) – rozhoduje současný sociální status žadatele 
 a popř. ukazatele, že může být do budoucna dobrým (běžným) nájemcem.

>> Nemožnost	získání	bytu	pro	výpověď	z	předchozího	nájmu	dle	ustanovení	§	2288	občanského	
	 zákoníku – zásah obce do předchozího nájemního vztahu, ustanovení má i jiné výpovědní důvody.

PŘÍLOHA 2 – KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ POTŘEBNOSTI BYDLENÍ (CO BY SE MĚLO ZOHLEDŇOVAT)
U ŽADATELŮ O PŘIDĚLENÍ OBECNÍCH BYTŮ

>> Prioritizované / zvláště zranitelné skupiny

>> Vynakládané výdaje na bydlení

>> Vlastnické a majetkové poměry

>> Hodnocení současného stavu bydlení dle typologie ETHOS

>> Zdravotní stav žadatele – členů domácnosti (posuzovat dlouhodobý zdravotní stav)

>> Místo trvalého / faktického pobytu (např. stanovit adekvátně dlouhou dobu faktického pobytu v případě 
sociálního bydlení a trvalého pobytu v případě standardního bydlení)

>> Spolupráce se sociálními službami nebo sociálním odborem města

>> Počet osob v domácnosti

>> Doba vyloučení ze standardního bydlení, doba zapsání v databázi žadatelů o byt

>> Zdroj příjmů (nepodmiňovat ekonomickou aktivitou žadatele) i výše příjmů (v případě dostupného 
 bydlení)

>> Dluhy vůči obci (např. u standardního bydlení podmínit bezdlužností, u sociálního bydlení nepodmiňovat, 
ale zvýhodnit spolupracující dlužníky), zapsání v insolvenčním rejstříku

>> Zletilost / plnoletost (podmínka pronájmu ne 18 let, ale zletilost)

>> Kvalita stávajícího bydlení

Plnění kritérií by bylo racionálně odstupňováno bodovou škálou (prioritizující kritéria). Jasně by byla uvedena 
vylučovací kritéria. U žadatelů o sociální bydlení by bylo provedeno sociální šetření individuální situace sociál-
ními pracovníky.
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