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I. 

Úvodní ustanovení 
 

 

1. Tato pravidla upravují postup při přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města 

Strakonice (dále jen obecní byty), s výjimkou bytů v domě s pečovatelskou službou, pro které 

jsou stanovena zvláštní pravidla. 

 

2. O přidělování obecních bytů k pronájmu jednotlivým žadatelům rozhoduje Rada města 

Strakonice usnesením na základě doporučení Komise majetkové a bytové.   

 

 

 

II. 

Podání žádosti a její náležitosti 
 

1. Zájemce o nájem obecního bytu podává žádost písemně na formuláři, který je dostupný: 

- na Městském úřadu Strakonice - odbor majetkový (bytový úsek) 

- na internetových stránkách města Strakonice (www.strakonice.eu - občan – úřad 

online- formuláře – majetkový odbor – Žádost o nájem bytu)       

 

Uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů v podané žádosti může být důvodem pro 

vyloučení žadatele z Evidence žadatelů.   

 

2. Přijetím žádosti nevzniká městu vůči žadateli povinnost byt přidělit. 

 

 

 

III. 

Evidence žadatelů 

 

1. Žádosti doručené na Městský úřad Strakonice shromažďuje a eviduje pověřený pracovník 

majetkového odboru (bytový úsek). Evidence žadatelů o nájem bytu je vždy předkládána 

Komisi majetkové a bytové (dále jen Komisi) k projednání. 

 

2. Do evidence žadatelů není zařazena žádost, pokud: 

 

- žadatel a osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti jsou ke dni 

podání žádosti vlastníkem či spoluvlastníkem domu nebo bytu či jiné nemovitosti 

vhodné pro bydlení. 

- žadatel a osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti jsou ke dni 

podání žádosti nájemcem družstevního bytu 

 

 

 

- žadatel již je nájemcem bytu ve vlastnictví města Strakonice – tato podmínka neplatí 

v případě, kdy se žadatel zaváže, že před uzavřením nájemní smlouvy ukončí stávající 

http://www.strakonice.eu/
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nájemní poměr, a to společně se všemi osobami, kterým v bytě vznikl společný nájem 

dle příslušných právních předpisů   

- nedoložil zdroj vlastních příjmů pro hrazení nájemného (tj. potvrzení zaměstnavatele, 

daňové přiznání u osoby samostatně výdělečně činné, všechny typy důchodů, 

příspěvek na mateřské a rodičovské dovolené, apod.) 

- žadatel a osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti, dluží městu 

Strakonice a organizacím s majetkovým podílem města Strakonice. 

 

3. Žadatel může být  kdykoli z evidence vyřazen, pokud: 

 

- žadatel a osoby, které budou žít se žadatelem ve společné domácnosti, dluží městu 

Strakonice a organizacím s majetkovým podílem města Strakonice. 

- žadatel neoznámí změny skutečností uvedených v žádosti, a to do 1 měsíce od doby, 

kdy ke změně došlo      

- bylo zjištěno, že v žádosti uvedl nepravdivé údaje  

- žadatel 2x odmítne bez závažného důvodu nabízený byt (zda se jedná o závažné 

důvody posoudí Komise). 

- po dobu 2 let od podání nedojde k písemné aktualizaci (aktualizací se rozumí jakákoli 

změna i potvrzení stávajících údajů). 

 

4. Žadatele je na základě nové žádosti možné opětovně zapsat do evidence žadatelů až po 

uplynutí jednoho roku od jeho vyřazení. 

 

 

IV. 

Vyřizování a posuzování žádosti 
 

1. Při uvolnění obecního bytu předá pověřený pracovník informaci o uvolnění bytu Komisi, 

která se bude zabývat návrhem na obsazení tohoto bytu, tak aby byl byt obsazen v co možná 

nejkratší době. 

   

2. Komise ve spolupráci s bytovým úsekem majetkového odboru Městského úřadu Strakonice 

a na základě zápisu z provedeného šetření v místě bydliště žadatele posoudí všechny 

evidované žádosti z evidence z hlediska vhodnosti a parametrů uvolněného bytu. Při 

posuzování komise přihlíží zejména k celkovým sociálním a majetkovým poměrům žadatele. 

V případě, že žadatel zdůvodní žádost o nájem bytu tíživou životní situací a prokáže, že 

spolupracuje se sociálním odborem Městského úřadu Strakonice a sociální odbor doporučí 

přidělení bytu žadateli, může komise k tomuto přihlédnout. Při obsazování bytových jednotek 

bude brán velký zřetel na to, zda žadatel pracuje a má stálý příjem a dále bude přihlédnuto                                 

ke skutečnosti, zda má žadatel ve Strakonicích  hlášen trvalý pobyt, případně má-li žadatel 

pracovní vazbu na Strakonice.  

 

3. Následně Komise doporučí radě města jednoho žadatele,  případně náhradníky s určením 

jejich pořadí. 

 

4. Na základě usnesení rady města je žadatel vyrozuměn o přidělení bytu a vyzván k uzavření 

smlouvy. V případě, že oslovený zájemce o bytovou jednotku nesdělí své stanovisko, tzn. zda 

má či nemá zájem o přidělený byt, a to do 10-ti dnů od písemného sdělení příslušného 

usnesení RM, bude předmětné usnesení revokováno a byt přidělen jinému zájemci.  

Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou max. 1 roku. 
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V. 

Prodlužování nájemních smluv 
 

Nájemní smlouva je prodloužena, pokud nájemce neporušuje povinnosti vyplývající 

z občanského zákoníku či nájemní smlouvy. Současně nesmí být nájemce a osoby, které 

s nájemcem žijí ve společné domácnosti, dlužníky města Strakonice a organizací 

s majetkovým podílem města Strakonice. V případě, že jsou dlužníky, musí mít dohodnut 

splátkový kalendář, případně bude posuzováno, zda nájemce navázal spolupráci se sociálním 

odborem Městského úřadu Strakonice na řešení své sociální situace. V případě, že nájemce 

bude v prodlení s úhradou nájemného a opakovaně u něj z tohoto důvodu dojde k ukončení 

smlouvy o nájmu bytu a následně po uhrazení dlužného nájemného požádá o uzavření nové 

smlouvy o nájmu bytu, bude s tímto nájemcem uzavřena nová smlouva o nájmu bytu 

maximálně třikrát. Poté  bude město Strakonice trvat na předání bytu.    

V případě podání nové žádosti o nájem bytu bude možné žadatele zapsat opětovně                      

do evidence žadatelů o bytovou jednotku až po uplynutí 2 let od předání bytu, jehož byl 

žadatel nájemcem.   

 

Pokud s nájemcem již nebude prodloužena smlouva o nájmu bytu, bude mu, v případě zájmu, 

nabídnuto ubytování v Azylovém domě Strakonice.  

 

 

VI. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 
 

1. Výjimky z těchto pravidel schvaluje rada města po zvážení všech okolností konkrétního 

případu. 

 

2. Žádosti o nájem obecního bytu podané před účinností těchto pravidel, tj. před 1.5.2018, 

budou ponechány v evidenci žadatelů, pokud  žadatelé splňují podmínky těchto Pravidel.  

 

3. Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Strakonice 18.4.2018 a nabývají  

účinnosti dnem 1.5.2018. Tímto dnem se zrušují Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů 

ve vlastnictví města Strakonice schválena Zastupitelstvem města Strakonice dne 14.12.2016.   

 

 

 

 

Za schvalovatele: Mgr.  Břetislav Hrdlička v.r. 

starosta 


