
 Město Moravská Třebová 1 

 Vnitřní předpis č. 7/2019  

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku 

města Moravská Třebová 

 

 

 

 

 

 

 

Druh předpisu: Pravidla 

Název předpisu: 
Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro 

přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová 

Číslo předpisu: 7/2019 Výtisk č.: 01 

Platnost od: 14.10.2019 Účinnost od: 14.10.2019 Platnost do: --- 

Předpis je závazný pro: 

1. Zaměstnance města Moravská Třebová zařazené do 

Městského úřadu Moravská Třebová, odboru investic a 

správy majetku 

2. Členy bytové komise rady města Moravská Třebová 

3. Radu města Moravská Třebová 

4. Žadatele o byt v majetku města Moravská Třebová 

Zpracoval: Andrea Drozdová Šramová, odbor investic a správy majetku 

Dne: 16.10.2019 Podpis:  

Přezkoumal: Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Dne: 16.10.2019 Podpis:  

Schválil: Rada města Moravská Třebová usnesením č. 952/R/141019 

Dne: 14.10.2019 Podpis:  

Aktualizuje předpis č.: --- Ruší předpis č: 7/2010 

 



 Město Moravská Třebová 2 

 Vnitřní předpis č. 7/2019  

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku 

města Moravská Třebová 

Obsah: 

Článek 1 .......................................................................................................................... 3 

Úvodní ustanovení ....................................................................................................... 3 

Článek 2 .......................................................................................................................... 3 

Seznam žadatelů o byt v majetku města Moravská Třebová ....................................... 3 

Článek 3 .......................................................................................................................... 4 

Postup při přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová ................................ 4 

Článek 4 .......................................................................................................................... 6 

Postup při přidělování bytů v Domech zvláštního určení v majetku města Moravská 

Třebová ........................................................................................................................ 6 

Článek 5 .......................................................................................................................... 7 

Podnájem bytu v majetku města Moravská Třebová ................................................... 7 

 
 

Přílohy: 

 



 Město Moravská Třebová 3 

 Vnitřní předpis č. 7/2019  

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku 

města Moravská Třebová 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

   Tato pravidla upravují postup pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro 

přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová. 

Článek 2 

Seznam žadatelů o byt v majetku města Moravská Třebová 

 

(1) Město Moravská Třebová vede seznam žadatelů o byt v majetku města Moravská 

Třebová, kteří jsou starší 18 let.   

 

(2) Město Moravská Třebová vede seznam žadatelů o byt v Domě zvláštního určení 

v majetku města Moravská Třebová, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod. 

 

(3) Do seznamu žadatelů o byt v majetku města Moravská Třebová nebude zapsán 

občan: 

a) který protiprávně užívá byt nebo nebytový prostor k bydlení v majetku města 

Moravská Třebová,  

b) který v dosud užívaném bytě hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak závažným 

způsobem porušuje podmínky nájemní smlouvy, 

c) který byl v průběhu posledních 5 let vystěhován z bytu v majetku města Moravská 

Třebová z důvodu nehrazení nájemného. 

 

(4) Žádost o zápis do seznamu žadatelů o byt v majetku města Moravská Třebová si 

může podat i dlužník města Moravská Třebová za podmínky, že uzavře dohodu o 

uznání dluhu a úhradě dluhu ve splátkách a započne dluh splácet, případně řešit jiným 

prokazatelným způsobem. 

 

(5) Žádost o zapsání do seznamu žadatelů o byt v majetku města Moravská Třebová 

a) se podává na předtištěném formuláři města, který zájemce obdrží v občanském 

informačním centru nebo na odboru investic a správy majetku nebo jej získá na 

webových stránkách města www.moravskatrebova.cz,  

b) je žadatel povinen pravdivě a úplně vyplnit. 
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(6) Město oznámí žadateli do 30 dnů po obdržení žádosti o byt v majetku města 

Moravská Třebová, zda byl do seznamu zapsán, případně z jakého důvodu nebude 

jeho žádost evidována.  

 

(7) Žadatel má právo do 30 dnů po obdržení sdělení o nezapsání do seznamu 

žadatelů o byt v majetku města Moravská Třebová se odvolat proti tomuto sdělení o 

nezařazení do seznamu žadatelů k radě města. 

 

(8) Povinností žadatelů o byt v majetku města Moravská Třebová dále je: 

a) písemně oznámit městu změnu údajů v žádosti o byt bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, 

b) každoročně nejpozději k 30.11. písemně oznámit městu, zda je žádost o byt stále 

aktuální - pokud tak neučiní, bude ze seznamu žadatelů vyřazen. 

 

(9) Uvede-li žadatel v žádosti o byt nepravdivé údaje nebo neoznámí-li změnu těchto 

údajů rozhodných pro posouzení žádostí o byt v majetku města Moravská Třebová, 

bude ze seznamu žadatelů vyřazen. 

 

(10) Nepřijme-li žadatel bez vážných důvodů opakovaně městem nabízený byt, bude 

ze seznamu žadatelů o byt v majetku města Moravská Třebová vyřazen odborem 

investic a správy majetku; takto vyřazený žadatel má právo se odvolat proti tomuto 

vyřazení k radě města. 

 

(11) Podaná žádost nezakládá právní nárok na přidělení bytu. 

Článek 3 

Postup při přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová 

 

(1) Naléhavost řešení jednotlivých případů a potřeb žadatelů o přidělení bytu 

v majetku města Moravská Třebová posuzuje bytová komise rady města.  

 

(2) Město Moravská Třebová zveřejní informaci o volném bytu za účelem konání 

prohlídky, určeném k přidělení žadateli o byt, na informační tabuli odboru investic a 

správy majetku, na úřední desce a na webových stránkách města nejméně 10 dnů před 

prohlídkou, kde bude uvedena lokalita bytu, velikost bytu, popřípadě další doplňující 
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informace.   

 

(3) Prohlídky volného bytu se mohou zúčastnit pouze evidovaní žadatelé, kteří mají na 

odboru investic a správy majetku podanou žádost o přidělení městského bytu. 

V určenou dobu si zájemci volný byt prohlédnou, pověřený referent si zapíše všechny 

zájemce, kteří se prohlídky bytu zúčastnili a označí ty, kteří o prohlížený byt projeví 

zájem.  

 

(4) Odbor investic a správy majetku předloží seznam žadatelů, kteří se zúčastnili 

prohlídky a o prohlížený byt projevili zájem, bytové komisi. Bytová komise z tohoto 

seznamu vytvoří doporučení s návrhem jednoho konkrétního uchazeče a jednoho 

konkrétního náhradníka. Písemný návrh na přidělení bytu v majetku města Moravská 

Třebová předkládá odbor investic a správy majetku s návrhem bytové komise radě 

města ke konečnému rozhodnutí.  

 

(5) Při zpracování návrhu odboru investic a správy majetku a bytové komise se bere 

především v úvahu, zda se jedná o: 

a) občany s trvalým pobytem na území města Moravská Třebová, kteří nemají 

nemovitou věc určenou k bydlení, 

b) občany v pracovním poměru,  

c) rodiny s dětmi,  

d) občany, kteří přišli o byt v důsledku mimořádných událostí, 

e) občany, kteří dosáhli vyššího věku, nebo občany se zdravotním postižením, 

f) občany v mimořádné životní situaci hodné zvláštního zřetele (mimořádné přidělení 

bytu z důvodu rodinných, sociálních, příp. zdravotních), 

g) zájem města,  

h) jiné okolnosti, z nichž vyplývá potřeba přidělit žadateli byt v majetku města Moravská 

Třebová.  

Podpůrným hlediskem je také termín podání žádosti o byt v majetku města Moravská 

Třebová. 

 

(6) Smlouva o pronájmu bytu se uzavírá na dobu určitou max. 1 rok. Nájemní smlouva 

je prodloužena vždy o 1 rok v případě hrazení nájmu a dodržování podmínek nájemní 

smlouvy. 

 

(7) Rada města má právo rozhodnout o jiné délce doby nájmu. 
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(8) V případě přidělení bytu žadateli, který je dlužníkem města Moravská Třebová, je 

nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou 1 měsíc s podmínkou úhrady dluhu ve 

splátkách. Nájemní smlouva je prodlužována vždy o 1 měsíc v případě pravidelné 

měsíční úhrady nájemného a splátky dluhu.   

Článek 4 

Postup při přidělování bytů v Domech zvláštního určení v majetku města 

Moravská Třebová 

(1) Naléhavost řešení jednotlivých případů a potřeb žadatelů o přidělení bytu 

v majetku města Moravská Třebová posuzuje bytová komise rady města. 

 

(2) Výběr vhodného žadatele provádí pracovní skupina, která je složena ze zástupce 

odboru investic a správy majetku a zástupce odboru sociálních věcí a školství MěÚ. 

 

(3) Při zpracování návrhu pracovní skupina bere především v úvahu věk žadatele, 

jeho zdravotní stav a bytové podmínky. 

 

(4) Odbor investic a správy majetku vytvoří na základě doporučení pracovní skupiny 

návrh jednoho konkrétního uchazeče a jednoho konkrétního náhradníka k posouzení 

bytové komisi rady města. Písemný návrh na přidělení bytu v majetku města Moravská 

Třebová předkládá odbor investic a správy majetku včetně návrhu bytové komise radě 

města ke konečnému rozhodnutí. 

 

(5) Smlouva o pronájmu bytu v Domě zvláštního určení se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

(6) V případě přidělení bytu žadateli, který je dlužníkem města Moravská Třebová, je 

nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou 1 měsíc s podmínkou úhrady dluhu ve 

splátkách. Nájemní smlouva je prodlužována vždy o 1 měsíc v případě pravidelné 

měsíční úhrady nájemného a splátky dluhu. 

 

Článek 5 

Podnájem bytu v majetku města Moravská Třebová 

 

(1) Souhlas ke smlouvě o podnájmu bytu v majetku města Moravská Třebová (dále 

jen souhlas) vydává odbor investic a správy majetku na základě pověření 

v organizačním řádu 1), a po projednání v bytové komisi rady města. 
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(2) Souhlas může být udělen pouze tehdy, nemůže-li nájemce ze závažných důvodů 

byt v majetku města Moravská Třebová po delší dobu užívat a sjedná-li smlouvu o 

podnájmu bytu v majetku města Moravská Třebová na dobu určitou. 

 

(3) Souhlas ke smlouvě o podnájmu části bytu v majetku města Moravská Třebová 

může být udělen na dobu určitou, je-li v bytě zajištěno lidsky důstojné bydlení nájemce, 

příslušníků jeho domácnosti a podnájemce a existují-li na straně nájemce závažné 

důvody. 

 

(4) Souhlas ke smlouvě o podnájmu bytu nebo jeho části se uděluje na dobu 1 roku, 

ve výjimečných případech na dobu delší. 

 

__________________________________________________ 
1) čl. 16 odst. 1 písm. a) vnitřního předpisu č. 5/2019, Organizační řád Městského úřadu 

Moravská Třebová 

 

 

Ing. Tomáš Kolkop 

starosta 

 

 

Ing. Miloš Mička                                Ing. Daniela Maixnerová 

 místostarosta            místostarosta 
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