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I. ANALYTICKÁ �ÁST  

1. ÚVOD 
 
Koncepce bytové politiky m�sta Napajedla je vypracována jako dokument �ešící dlouhodobý 
rozvoj oblasti politiky bydlení ve m�st�. Je vyhotovena jako nástroj rozhodování m�stských 
orgán� pro další �asové období. Ur�uje další rozvoj p�íslušné oblasti politiky m�sta 
v budoucích podmínkách fungujícího trhu s byty. 
Základním cílem koncepce je vytvo�ení takových podmínek, kdy si bude moci každá 
domácnost v Napajedlích nalézt vhodné podmínky pro bydlení odpovídající jejím pot�ebám  
a finan�ním možnostem. Všeobecná úloha obcí totiž nespo�ívá v p�ímém poskytování bydlení 
ob�an�m, kte�í mají možnost opat�it si je vlastními prost�edky. V zájmu vlastního rozvoje 
však poskytují obce ob�an�m takové vst�ícné podmínky, které jim umožní výhodn�ji  
si bydlení jako základní životní pot�ebu po�ídit. V�asnou územní p�ípravou a strategickou 
nabídkou stavebních pozemk� obce zatraktivní podmínky pro výstavbu nových bytových 
jednotek. Výše uvedené cíle nerealizuje obec sama. Spole�n� s právními a ekonomickými 
nástroji poskytovanými státem jsou vytvá�eny možnosti k po�ízení bydlení vlastnického, 
družstevního nebo nájemního. 

2. STRU�NÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
 
- blízkost sídla kraje 
- situování m�sta na trase hlavního dopravního koridoru kraje železni�ního, silni�ního, 

leteckého, vodního – viz generel dopravy kraje 
- p�íznivé životní prost�edí a �ada p�íležitostí pro využití volného �asu p�edevším 

k rekrea�nímu sportu a oddechu 
- �ada nezastav�ných pozemk� jako možnost dalšího rozvoje bytové výstavby 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ASPEKTY BYTOVÉ VÝSTAVBY 
 
DO ROKU 1990 
- rodinné domy v osobním vlastnictví, minimáln� ve vlastnictví soukromém 
- od roku 1959 stavební bytová družstva 
- v roce 1964 uzav�eny pozemkové knihy, úpadek evidence nemovitého majetku 
- p�íd�lový systém bytové výstavby bez finan�ní spoluú�asti ob�an� 
- stát uvol�uje na bytovou výstavbu zna�né finan�ní prost�edky a prost�ednictvím státních 

dotací zajiš�uje levné bydlení 
- preference nové výstavby p�ed opravami a údržbou 
- nedostate�ná a zanedbávaná údržba 
- neekonomická správa bytového fondu 
 
PO ROCE 1990 
- postupné obnovování vlastnických vztah� 
- schválení zákona �. 172/91 Sb. O majetku obcí, kterým stát p�evedl na obce zna�ný 

bytový majetek 
- zákon �. 72/94 Sb. O vlastnictví k byt�m umožnil �len�m stavebních bytových družstev 

odkoupení bytu do vlastnictví a prodej byt� všeobecn� 
- nedo�ešené vlastnické vztahy k pozemk�m – (neukon�ené restitu�ní nároky  

a nedokon�ený p�epis vlastnických práv k nemovitému majetku v katastru obcí) 
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- pot�eba definování vlastník� a p�esného vymezení majetku 
- zavedení úplné, p�esné a rychle provád�né evidence vlastnictví nemovitého majetku 
 
 
4. PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA A DOMÁCNOSTÍ  
 
Demografický potenciál ur�itého území je dán nejen celkovým po�tem obyvatel, ale též jeho 
strukturou (v�kovou, vzd�lanostní, podle ekonomické aktivity, atd.). Vývoj po�tu obyvatel je 
dán zejména vztahem mezi p�irozeným p�ír�stkem (rozdíl po�tu narozených a zem�elých)  
a migrací (rozdíl po�tu p�ist�hovalých a vyst�hovalých). Celkový po�et obyvatel v roce 2003 
poprvé od roku 1995 vzrostl na 10 211 tis. k 31. 12. P�í�inou bylo kladné saldo zahrani�ní 
migrace. Obyvatelé ubývají zejména ve m�stech s po�tem obyvatel vyšších než 10 tis.  
 
Demografická skladba obyvatelstva je výrazn� ovlivn�na zejména natalitní vlnou 70. let. 
Tehdejší mimo�ádn� prudký r�st porodnosti (jako d�sledek kumulace vlivu existence silných 
povále�ných ro�ník� v plodném v�ku a do�asn� p�sobících pronatalitních opat�ení), se 
dodnes projevuje v mimo�ádném po�etním zastoupení generace mladých narozených v letech 
1971 až 1979. P�íznivý vliv tohoto jevu v sou�asné dob� na ekonomiku – tato generace 
vstupuje do v�ku ekonomické aktivity – však zárove� p�edstavuje silný tlak na bytový trh.  
S prodlužováním v�ku v nejstarších v�kových skupinách, s p�sobením nových trend�  
v životním stylu v mladších v�kových skupinách došlo k výraznému zmenšení pr�m�rné 
velikosti domácností. P�i absolutním úbytku obyvatel oproti po�átku 90. let p�ibylo 
cenzových domácností, zejména však domácností jednotlivc�. D�sledkem je “zhoršení“ 
ukazatele vybavenosti cenzových domácností byty (89,6 trvale obydlených byt� na 100 
domácností).  
 
Podkladem pro zpracování této kapitoly byl schválený Územní plán Napajedel a Demografie m�sta – Prognóza 
vývoje obyvatelstva do r. 2010 pro m�sto Napajedla, zpracovaná Ing. Jaroslavem Pacákem – MARVIS v zá�í 
1999, údaje z matriky a s�ítání obyvatelstva, a Koncepce bytové politiky – MMR 2005. 
 
 
4.1 Vývoj po�tu obyvatel 
 

ROK ZDROJ V TIS. 

1970 skute�nost matrika 5 790 

1980 skute�nost matrika 7 747 

1991 skute�nost matrika 7 784 

2005 skute�nost matrika 7 696 

2010 demograf. studie optimistická varianta 8 054 

2010 demograf. studie  reálná varianta varianta 7569 

2010  demograf. studie pesimistická varianta 7 039 

2010 skute�nost matrika 7 408 

2020 pesimistický odhad dle skute�ného vývoje 7 000 

2020 mírn� optimistický odhad dle skute�ného vývoje  7 500 

2020 optimistický odhad dle skute�ného vývoje 8 000 
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4.2 Vývoj populace ve v�kových skupinách 
 
Podklad: Prognóza vývoje obyvatelstva do r. 2010 pro m�sto Napajedla 
 
V�ková struktura obyvatelstva – prognóza optimistická varianta – kladné migra�ní saldo 
 
     Po�et osob stav k 31. 12. 

V�k 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2010 

0-15 417 384 399 419 485 521 520 

6-14 831 836 795 779 705 663 696 

15-60 5 278 5 266 5 324 5 377 5 456 5 507 5 478 

61-100 1 277 1 207 1 205 1 222 1 247 1 290 1 360 

celkem 7 803 7 712 7 723 7 798 7 893 7 981 8 054 

 
V souvislosti s vývojem populace lze ve výhledu o�ekávat postupný pokles kategorie obyvatel  
v p�edproduktivním v�ku a r�st obyvatel v poproduktivním v�ku. 
 
 
4.3 Po�et obyvatel v jednotlivých urbanistických obvodech 
 
Podklad: ÚPN Napajedla, základní sídelní jednotky ze s�ítání v r. 1991 
 
Urbanistický obvod Po�et obyvatel 

(ZSJ) r.1991 Nár�st dle ÚPN  celkem 

Napajedla - st�ed 1 048 443 1 491 

Pod Kalvárií 448 180 628 

Zámecký areál 15 0 15 

Pod zámkem 447 0 447 

Zámoraví 204 0 204 

Hejný 0 0 0 

Náb�eží 2 379 0 2 379 

Chmelnice 243 0 243 

Bo�í�ko (Jiráskova) 1 068 342 1 410 

Kalvárie 0 0 0 

Pod Malinou 1 211 227 1 438 

Pr�myslový obvod 487 0 487 

Maková 0 0 0 

Šardice 128 0 128 

Dubová 5 0 5 

Pad�lky 7 0 7 

Pahrbek 14 0 14 

Prusinky 80 0 80 

Napajedla celkem 7 784 1 192 8 976 
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4.4 Záv�r 
 
Demografické trendy – úhrnná plodnost z�stává nízká. V delším období se p�edpokládá 
mírné zvýšení. V d�sledku toho bude základní charakteristikou budoucího vývoje v�kového 
složení popula�ní stárnutí. Proces stárnutí obyvatelstva s výrazným klesáním po�tu 
nejmladších vlivem nízké porodnosti (stoupá po�et osob 80 a více letých – dožívají se ho 
relativn� silné ro�níky a prodlužuje se v�k) se urychlí. Podle projekce �eského statistického 
ú�adu se do roku 2010 nep�edpokládá významná zm�na v po�tu obyvatel, do roku 2050 by se 
m�l po�et osob starších 65 let více než zdvojnásobit. Nejrychleji poroste po�et obyvatel  
v nejvyšší v�kové skupin�, po�et obyvatel nad 85 let v�ku by se m�l zvýšit až na p�tinásobek 
sou�asného stavu. Podle údaj� ze S�ítání lidu, dom� a byt� v roce 2001 žije 85 % všech 
obyvatel �R v rodinách. P�evažujícím typem domácností z�stávají úplné rodiny, jejich po�et 
však stále klesá. Dlouhodobým trendem je zvyšování podílu neúplných rodin. Do budoucna 
lze o�ekávat, r�st po�tu jedno�lenných domácností. V oblasti bydlení se odrazí p�edevším 
ve zm�n� struktury bytových pot�eb. 
Popula�ní vývoj prochází po roce 1990 významnou zm�nou reproduk�ního chování 
obyvatelstva, charakterizované zejména prudkým snížením porodnosti. Od roku 1994 dochází 
dokonce k poklesu po�tu obyvatelstva, p�estože za�aly do v�ku nejvyšší plodnosti vstupovat 
po�etn� nejsiln�jší ro�níky žen narozené v první polovin� 70. let. Snížení porodnosti je 
zp�sobeno odkládáním narození prvního dít�te do vyššího v�ku zejména v d�sledku r�stu 
nárok� na kvalifikaci a výkonnost, zhoršení podmínek pro zakládání rodin, problém� 
s bydlením, rostoucích životních náklad� a nezam�stnaností mladých lidí. 
Obdobn� prudká byla zm�na v poklesu úmrtnosti. Dochází k r�stu nad�je dožití, což je 
d�sledkem zlepšené léka�ské pé�e, zm�ny životního stylu, rozsáhlejší prevence a aplikace 
ú�inn�jších lé�iv. 
 
V roce 1999 zpracoval Ing. Jaroslav Pacák – MARVIS  Prognózu vývoje obyvatelstva  
pro m�sto Napajedla do roku 2010. Prognózované hodnoty jsou deklarovány v max. možné 
p�esnosti. Neznamená to však, že se vývoj nebude od výpo�t� odchylovat. Nap�íklad 
porodnost je závislá na sociáln� ekonomických podmínkách mladých, stabilit� systému, a celé 
�ad� dalších nespecifikovaných faktor�. Stále siln�ji se projevuje tendence mladých lidí 
vytvá�et si p�edem ekonomické zázemí v�etn� budování kariéry a teprve pak vstupovat  
do manželství a rodi�ovství. K dramatickému stárnutí populace m�sta by nem�lo do r. 2010 
dojít. Po roce 2010 se však podíl starší generace významn� projevovat. Celkový po�et 
obyvatel m�sta má spíše klesající tendenci. 
Z uvedeného p�ehledu je vid�t stagnaci ve vývoji po�tu obyvatel v posledních dvaceti 
letech. Pro m�sto je velmi d�ležité si zachovat stávající po�et obyvatel. Jeho úbytek má 
negativní dopad, i když je do budoucna dle pozitivních variant p�edpokládán možný 
nár�st po�tu obyvatel. Území m�sta má rezervy a je možné, aby na jeho území žilo  
cca 9 000 obyvatel. V rámci rozvoje jsou podnikány kroky k udržení stávajících obyvatel 
m�sta a také k p�ilákání nových obyvatel. Existují však i negativní varianty, které 
p�edpokládají další pokles po�tu obyvatel. Avšak klesající po�et obyvatel je trend  
na v�tšin� území �R.  
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5. BYTOVÝ FOND 
 
Zdroj: Územní plán Napajedla 
 
 
5.1 Retrospektivní vývoj po�tu trvale obydlených byt� 
 
Rok 1970 1980 1991 1997 
Napajedla 1 125 1 168 2 688 2 720 
 
 
5.2 P�ír�stek nových byt�  
 
      rok                                      po�et byt� 
 
do 1919 a nezjišt�no                     366 
1920 - 1945     336 
1946 - 1970     576 
1971 - 1980              1110 
1981 - 1991     300 
Celkem                         2688 
 
 
5.3 Údaje ze s�ítání r. 1991 
 
Po�et obyvatel 7 784 
Po�et trvale obydlených dom� 1 202 
Po�et trvale obydlených byt� 2 688 
z toho RD 1 134 
Pr�m. po�et osob/byt 2,89 
 
 
5.4 Výchozí údaje pro r. 2001 
 
Po�et obyvatel cca  7 740 
Po�et trvale obydlených byt� 2 730 
z toho RD 1 134 
Pr�m. po�et osob/byt 2,84 
 
 
5.5 Bilance bytového fondu v návrhovém období do r. 2015 
 
Stávající po�et byt� 2 730 b.j. 
Kapacita navrhovaných ploch 440 b.j. 
Asanace, bytový odpad - 25 b.j. 
Celková kapacita území 3 145 b.j. 
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6. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 
 
Významným nástrojem rozvoje každého území je územní plánování, které umož�uje reáln�  
si p�edstavit jeho budoucí uspo�ádání a efektivn� je využít. ÚZEMNÍ PLÁN M�STA 
NAPAJEDLA byl vypracován Urbanistickým atelierem Zlín, schválen Zastupitelstvem m�sta 
Napajedla v �ervnu 2002. Na základ� objektivních požadavk� a reálného vývoje m�sta je 
pr�b�žn� aktualizován. V roce 2010 byly zahájeny práce na novém územním plánu. Tato 
aktualizovaná koncepce bude mimo jiné podkladem pro probíhající práce na tomto 
dokumentu. 
 
 
6.1 P�ehled vymezených ploch v ÚPN pro bytovou výstavbu 
 

Ozn. Lokalita Byty v Druh zástavby 
  RD BD  

A ul. Dr. Ed. Beneše 11  samostatné RD 
B ul. Husova 4  samostatné RD 
C ul. Bartošova  15 smíšená - integrovaný d�m 
D ul. Jiráskova 60 24 samostatné RD a nízkopodl. byt.domy 
E U lomu 8  samostatné RD 
F U h�bitova 64  samostatné RD  
G Na Kapli 108  m�stské vily  * 
I Ul. Žerotínova  4 Integrovaný d�m 
J Malina III 46  samostatné RD, dvojdomy 
K ul.P�í�ní 35  samostatné RD 
 Na Kapli 1  samostatné RD v rozptylu 
 Malina, rozptyl 30 30 st�ešní nadstavby 
 Chmelnice (Za stolárnou) 30 20 smíšená zástavba 

 
Realizace do r. 2015 cca 280 b.j. 
Výhledová rezerva  160 b.j. 
Celková kapacita území cca 3145 b.j. 
 
 
6.2 Rozvojové plochy pro obytnou zástavbu 
 
Ul. Dr. Beneše 
Jednostranná výstavba samostatn� stojících rod. dom� podél Ul.Dr.Beneše. P�ístup  
ze stávající komunikace, nutno vybudovat plyn a vodovod. Pozemky jsou v soukromém 
vlastnictví, jejich orientace a možnost napojení na inž. sít� jsou p�edpokladem k jejich 
zastav�ní v blízkém �asovém horizontu (1 RD zde je již vybudován). Plocha bude 
v souvislosti s p�ipravovanou výstavbou R 55 upravena ve zm�n� Územního plánu �. 2 
Ul. Husova 
Jednostranná výstavba samostatn� stojících rodinných dom� podél ul. Husova. Veškeré 
inženýrské sít� v blízkosti. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, velmi atraktivní místo 
z hlediska výstavby – z tohoto d�vodu je již tém�� zastav�na. 
Ul. Bartošova 
Výstavba integrovaného domu (bydlení + komerce) v ploše mezi ul. Dr. Beneše  
a ul. Bartošova, naproti �erpací stanice pohonných hmot. Veškeré inženýrské sít� 
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v bezprost�ední blízkosti staveništ�. Pozemek je v soukromém vlastnictví – je zde zahájena 
výstavba cca 20 b.j. soukromým investorem. 
Ul. Jiráskova 
Rozsáhlá plocha pro obytnou výstavbu v blízkosti ul. Jiráskova (mezi výjezdem z Napajedel 
na Poho�elice a ulicí Husovou). V roce 2003 byla schválena zastupitelstvem m�sta 
urbanistická studie. P�edpokládá se výstavba rodinných dom� samostatn� stojících  
a 1 nízkopodlažního bytového domu. Bude nutno vybudovat veškerou technickou 
infrastrukturu. Komunika�ní napojení na ul. Jiráskova a ul. Husova. Pozemky jsou vesm�s 
v soukromém vlastnictví. M�sto zde vlastní zanedbatelné množství pozemk�. Rada m�sta 
doporu�ila, aby pozemky m�sta nebyly prodávány, ale pouze sm��ovány za ú�elem získání 
strategických pozemk� z hlediska situování inženýrských sítí. S ohledem na omezený 
rozpo�et m�sta zde není možné zafinancování inženýrských sítí bez podílu majitel� pozemk�. 
Pozemky pro výstavbu bytového domu vymezené pro tento ú�el v urbanistické studii byly 
majiteli pozemk� prodány pro výstavbu rodinných domk�, která je zde již i realizována. 
Území je postupn� zastavováno na stavebních parcelách, které je možné bez v�tších 
finan�ních prost�edk� napojit pomocí p�ípojek na inženýrské sít�. Výstavba na ostatních 
pozemcích s nutností dobudování páte�ních inženýrských sítí vyžaduje koordinaci a spole�ný 
postup – bu	 skupiny investor� nebo developersky. S ohledem na sou�asné majetkové 
uspo�ádání území je šance na dostavbu lokality v horizontu 10 let. 
U lomu 
Oboustranná výstavba samostatn� stojících rod. dom� – v sou�asné dob� tém�� zastav�no. 
U h�bitova 
Rozsáhlá plocha navržená pro obytnou výstavbu. V roce 2003 zpracována urbanistická studie, 
kterou je nutno projednat s majiteli pozemk� a dot�enými orgány státní správy. P�edpokládá 
se výstavba samostatných rod. dom�. N�kolik pozemk� zde vlastní m�sto (cca 5 %), ostatní 
pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Bude nutno vybudovat veškerou technickou 
infrastrukturu. Komunika�ní napojení na ul. Komenského a ve výhledu na ul. H�bitovní 
(nutná asanace stávajícího rod. domu). 
S ohledem na sou�asné majetkové uspo�ádání území a finan�ní náro�nost na vybudování 
inženýrských sítí v tomto území není p�edpoklad na dostavbu lokality v horizontu 10 let. 
Na Kapli 
Ve schváleném ÚPN je navržena obytná zástavba v ploše stávajícího fotbalového h�išt�. 
Protože však není reálné v dohledné dob� vymístit fotbalové h�išt� z tohoto území  
do výhledové plochy pro sportovišt� na jižním okraji obce, byla na podn�t m�sta provedena 
zm�na ÚPN s tím, že v tomto území z�stane zachováno sportovišt�. 
Ul. Obchodní 
V této lokalit� byl vybudován D�m s pe�ovatelskou službou, nový bytový d�m s 21 b.j. 
s parterem vymezeným pro nebytové prostory a n�kolik polyfunk�ních objekt� (obchody + 
bydlení). Území je plošn� dostav�no. Dle objemové studie centrální �ásti m�sta  
Ing. arch. Šime�ka je možná a vhodná nadstavba obchodního st�ediska. Také územní plán tuto 
možnost nevylu�uje. 
Ul. Žerotínova 
Plocha je navržena pro umíst�ní polyfunk�ního objektu – bydlení + komerce – Pozemky byly 
v minulosti prodány majitel�m sousedních nemovitostí za ú�elem dostavby území. 
Nevzhledná �ást m�sta, problémy s údržbou. O zp�tném odkupu pro m�sto nebylo jednáno. 
V sou�asnosti je na pozemku v realizaci 1 rodinný d�m. 
Malina III 
Plocha navržená pro výstavbu rod. dom� navazuje na stávající sídlišt� Malina I. V roce 2005 
zde m�sto zahájilo výstavbu inženýrských sítí a komunikace a byl zde zahájen prodej 15 
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stavebních parcel. Náklady na výstavbu komunikací a inženýrských sítí byly promítnuty  
do ceny pozemku. 
V sou�asnosti jsou tyto parcely postupn� zastavovány. K prodeji z�stávají ješt� dva pozemky. 
Zm�nou územního plánu byl pro možnost výstavby v rodinných domcích ješt� dopln�n pás 
území nad Malinou III v ší�ce cca 50 m pro výstavbu cca 5 rodinných domk�. P�ed jejich 
prodejem pro výstavbu je nutné dobudovat p�íjezdovou komunikaci a zaokruhovat nejen 
inženýrské sít�, ale i komunikaci propojující Malinu III a Malinou I. 
Ul. K Pahrbku 
V sou�asné dob� je jižní �ást navržené plochy zastav�na. Zbývající, severní �ást území je 
v soukromém vlastnictví a v sou�asné dob�  není ze strany majitel� pozemk� zájem tyto 
odprodat nebo zde výstavbu realizovat.  
Ul. Jiráskova za �. p. 737 
V roce 2005 byla pro toto území a nový bytový d�m vypracována ov��ovací studie. 
V ploše za stávajícím bytovým domem v majetku m�sta – �. p. 737 na ul. Jiráskova je 
dostate�ná plocha pro výstavbu bytového domu pro 12 malometrážních byt�. 
 
V rámci zm�ny �. 4 ÚPN byly ur�eny pro zástavbu bytovými domy prostorov� mén� 
náro�né plochy 
 
• Palackého ul. za kotelnou B - dostavba proluky - pozemek ve vlastnictví m�sta v roce 

2005prodán 
• Plocha na sídlišti Náb�eží vymezená pro ob�anskou vybavenost (pozemek zrušené MŠ) – 

zde byl již za podpory m�sta ve form� prodeje objektu mate�ské školky a pozemk� 
realizován soukromým podnikatelským subjektem nový bytový d�m o 42 b.j. 

• Ul. Dr.Beneše - v sousedství stávajících bytovek - v platném územním plánu zde byla 
možná výstavba pouze RD. V území byla v sou�asné dob� zahájena výstavba rodinného 
domu �ímž je zám�r na výstavbu bytového domu bezp�edm�tný.  

 
V rámci zm�ny �. 5 ÚPN byly dopln�ny plochy pro výstavbu rodinných dom� 
 
• Nad Malinou III - pruh území ší�ky cca 60 m pro cca 20 RD, možnost napojení  

na inženýrské sít� vybudované pro Malinu III. Viz odstavec Malina III 
 
• Lokalita Chmelnice – zde byla v rámci zm�ny územního plánu navržena zm�na z plochy 

pro podnikatelské aktivity na plochu pro výstavbu rodinných dom�, podmín�n� bytových 
dom� a garáží. �ást pozemk� v tomto území je v majetku m�sta - pro výstavbu cca 30 
garáží a deseti RD. Na t�chto pozemcích by bylo velmi vhodné zorganizovat výstavbu 
�adových rodinných domk� - což je levn�jší varianta k bydlení než izolovaný rodinný 
d�m a v sou�asném ekonomickém prost�edí vhodná možnost individuální formy bydlení. 
V zahradách zástavby ul. Dr Beneše, které jsou p�ístupné zejména z této lokality bylo 
v minulých letech vybudováno n�kolik  rodinných dom�, zejména díky tomu, že je území 
odkanalizováno, ostatní inženýrské sít� je nutné rozší�it. Tato lokalita se jeví pro dostavbu 
rodinnými domky v horizontu deseti let jako velmi perspektivní. Na jejím za�átku je však 
nutné v souladu se zm�n�ným územním plánem a projektem stavby R 55 aktualizovat 
urbanistickou studii této lokality a po jejím schválení zahájit práce na jejím napln�ní. 
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7. OBECNÍ BYTOVÝ FOND 
 
 
7.1 Výchozí stav k 1. 1. 1991 

Bytový fond na po�átku devadesátých let (v té dob� se jednalo o státní byty) �inil 463 
byt�. Z celkového po�tu byt� bylo 173 postaveno panelovou technologií: 

 96 byt� Náb�eží 
 21 byt� Malina 
 40 byt� Zábraní 
 16 byt� Palackého 

Zbývajících 290 byt� bylo postaveno p�ed rokem 1970 tradi�ní technologií, kde nosnou 
konstrukci tvo�í cihelné zdivo. Po�et byt�, jež m�sto vlastnilo se postupn� snižoval. 

 
 
7.2 Restituce a prodeje dom� 
 
7.2.1 V restitucích bylo postupn� vráceno p�vodním vlastník�m 6 dom�.  

�. p.  97 Palackého 
183 Zábraní 
225 Masarykovo nám�stí 
226 Masarykovo nám�stí 
558 Masarykovo nám�stí 
932 Svatoplukova 

 
7.2.2 Nemovitosti, které byly prodány do osobního vlastnictví 

�. p. 210 Masarykovo nám�stí 
222 Masarykovo nám�stí 
1257 Boženy Benešové 

 
 
7.3 Prodeje byt� 
 
Byty d�íve státní, pozd�ji obecní, byly postupn� privatizovány od roku 1991, a to na základ� 
písemných žádostí nájemc�. Prodeje byly realizovány dle vyhl. �. 47/1978 Sb.platné  
do r. 1991. Citace z vyhlášky:§ 1 odst. 2:  
 
„Z prodeje jsou vylou�eny byty v domech, ve kterých jsou nebytové prostory užívané socialistickými 
organizacemi nebo domovní vybavení sloužící i jiným subjekt�m než uživatel�m byt� v p�íslušném obytném 
dom� (nap�. bloková kotelna nebo vým�níková stanice ur�ená též pro pot�ebu jiných dom�). Z prodeje jsou 
vylou�eny rovn�ž administrativn� rozd�lené byty po dobu jejich užívání dv�ma nebo více domácnostmi a byty  
v domech, které jsou podle schváleného územního plánu ur�eny k asanaci. Vylou�eny z prodeje byly i domy  
s neujasn�nými majetkoprávními vztahy.  
§ 2 ods. 2 Cena bytu. Sazba za 1m2 podlahové plochy bytu �iní: 
K�s  1800 až  K�s  2200  u bytu  I. kategorie  
K�s  1400 až  K�s  1800  u bytu  II. kategorie  
K�s    900 až  K�s  1200  u bytu  III. kategorie  
K�s    600 až  K�s    900  u bytu  IV. kategorie  
§ 3 odst. 5 U byt� již užívaných se p�ihlédne k opot�ebení domu a sazba stanovená dle odstavc� 2 a 3 se sníží 
zpravidla o 1% za každý rok stá�í domu ……  Snížení m�že �init nejvýše 80 %. 
§ 3 odst. 1: Prodává-li se byt jeho dosavadnímu uživateli, poskytne národní výbor na úhradu ceny p�ísp�vek  
ve výši  
30 % u byt�  I. kategorie 
40 % u bytu  II. kategorie  
50 % u bytu  III a IV. Kategorie“  
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Zám�rem m�sta bylo prodat: 
• menší domy (do 20 bytových jednotek) 
• domy postavené tradi�ní cihelnou technologií 
• domy postavené p�ed rokem 1970 
Jedinou výjimkou bylo 7 byt� v panelové zástavb� Zábraní 1365-7 a 1376-7.  
Dle výše uvedené vyhlášky bylo prodáno 96 byt� z majetku státu. 
 
Podstatné zm�ny v privatizaci nastaly po roce 1991, a to p�evodem státního majetku  
do vlastnictví obcí zák � 172/1991 Sb. V prodejích již obecních byt� se pokra�ovalo poté,  
co byla p�ipravena pot�ebná legislativa (zák �. 72/1994 Sb), a to tím zp�sobem, že byly 
doprodávány v�tšinou byty v rozprodaných domech. Do roku 2003 bylo doprodáno 109 byt�. 
Dalších 12 byt� (�. p. 1052 - 1053 ul. 1.máje je ve fázi prodeje). 
Pro prodej ur�ených byt� byly vždy zastupitelstvem m�sta schvalovány a vydány Zásady 
prodeje. 
 
 
7.4 Výstavba byt� po roce 1993 
 
Výstavba nových byt� byla zahájena v roce 1997. Celkem bylo vybudováno 46 nových byt�. 
Z toho: 
16 bytových jednotek v dom� �. p. 1531 ul. Komenského (z toho dva byty bezbariérové).  
Pro d�m se vžilo ozna�ení N3. 
22 bytových jednotek - jedná se o malometrážní byty pro seniory v DPS �. p. 1554  
ul. Sadová. 
8 bytových jednotek v p�dní vestavb� domu �. p. 717 - 719 ul. Jiráskova. 
 
 
7.5 Stav k 1. 1. 2005 
 
M�sto Napajedla prodalo       217 bytových jednotek 
                                                   3 domy  v�.    3 bytových jednotek 
V restitucích bylo vráceno        6    dom�  v�. 14 bytových jednotek 
 
M�sto vlastnilo 271 byt�, z nichž bylo: 
50 byt� malometrážních v Domech s pe�ovatelskou službou (v�. 2 byt� bezbariérových) 
3 byty služební (I. ZŠ, II. ZŠ, MŠ Komenského) 
2 byty bezbariérové v dom� �. p. 1531 
216 byt� o velikostech od 1+1 po 1+4 
 
 
7.6 Prodej byt� po roce 2005 
 
Usnesením �. 48/6/2004 schválilo Zastupitelstvo m�sta 14.6.2004 Zásady prodeje byt� 
v majetku m�sta (v dalším textu Zásady), ve kterých rozhodlo o prodeji: 
21 b.j.  v dom� �. p. 1290-1292 Nerudova 
21 b.j.  v dom� �. p. 1365-1367 Zábraní 
12 b.j.  v dom� �. p. 1376-1377 Zábraní 
48 b.j.  v dom� �. p. 1332-1333 Náb�eží 
48 b.j.  v dom� �. p. 1350-1351 Náb�eží 
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V termínu od 15. 9. do 30. 9. 2004 bylo v souladu se schválenými Zásadami osloveno 180 
právoplatných nájemc� byt� k vyjád�ení, zda mají zájem o koupi jimi obývaného bytu. 
29. 11. 2005 na základ� zprávy hodnotící výsledky této výzvy potvrdilo zastupitelstvo m�sta 
usnesením �. 140/11/2004 prodej výše uvedených byt�. Prodej všech  t�chto byt� byl ukon�en 
v roce 2009. Cena za 1 m2 byla stanovena  ve výši 4000 K�. 
 
Usnesením �. 115/11/2009 schválilo Zastupitelstvo m�sta Napajedla schválilo Zásady  
a podmínky pro prodej byt� v majetku m�sta Napajedla. Jedná se o prodej 16 bytových 
jednotek v dom� �. p. 1503-1504 v ul. Palackého, který byl v roce 2010 zahájen a v letošním 
roce bude pokra�ovat. Krom� jednoho bytu je p�edpoklad, že bude prodej v letošním roce 
dokon�en. Cena za 1 m2 byla stanovena  ve výši  5000 K�.  
 
 
 
7.7 Výstavba byt� po roce 2005 
 
Obecní výstavba 
� V letech 2006 – 2007 byl zásadním zp�sobem rekonstruován D�m s pe�ovatelskou 

službou Pod Kalvárií, kde rekonstrukcí nebytových prostor vznikly 4 bezbariérové byty  
a v nové st�ešní nástavb� bylo vybudováno 12 chrán�ných byt�. Na rekonstrukci byla 
získána dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj pe�ovatelské (chrán�né) byty 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením postavené podle podprogramu Podpora 
výstavby podporovaných byt� platném v období od roku 2003 do roku 2010. 

 

� V roce 2008 byly rekonstruovány nebytové prostory v Dom� s pe�ovatelskou službou 
Sadová na 3 bytové jednotky. Na tuto výstavbu byla �erpána dotace ze Státního fondu 
rozvoje bydlení. Jedná se o. nájemní byty pro osoby s nízkými p�íjmy postavené podle 
na�ízení vlády �. 146/2003 Sb. platném v období od roku 2003 do roku 2007. 

 
Soukromý sektor: 
• V lokalit� Na Kapli byl vybudován bytovým družstvem v letech 2005 - 2006  

na pozemku, který k tomuto ú�elu prodalo m�sto vybudován bytový d�m o 21 b.j. 
 

• Na Náb�eží byl v letech 2007 až 2009 v míst� zrušené mate�ské školy za podpory m�sta 
ve form� prodeje objektu MŠ a pozemk�  realizován  soukromým podnikatelským 
subjektem nový bytový d�m o 42 b.j 

 
• V roce 2003 byla zahájena v ploše mezi ul. dr. Ed. Beneše a ul. Bartošova,  

naproti �erpací stanice pohonných hmot výstavba integrovaného domu (20 b.j. bydlení + 
komerce). Veškeré inženýrské sít� v bezprost�ední blízkosti staveništ�. Pozemek je 
v soukromém vlastnictví – výstavba pokra�uje velmi pozvolným tempem.  

 
 
7.8 Stav k 1. 1. 2011 
 
• Byt v �. p. 1076 Zámek byl uvoln�n a není v souladu s koncepcí nadále obsazován 

 
• Byty v �. p. 87 - Spo�itelna byly v souladu s koncepcí uvoln�ny a prostory p�ebudovány 

na nebytové prostory pro pot�eby m�sta 
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• S ohledem na špatný technický stav a nezbytné investice do jejich opravy nejsou po svém 
uvoln�ní na základ� rozhodnutí rady m�sta nadále obsazovány uvoln�né byty v �. p. 737 
Jiráskova. Tento objekt je v rámci p�edložené koncepce navržen po roce 2010 k prodeji 

 
 
Byty ve vlastnictví m�sta k 1. 1. 2011  
�. p./ 
název za�ízení 

ulice 
  

po�et byt� 

90/DPS Pod Kalvárií 44 
1554/DPS Sadová 22 
717 – 719/nájemní Jiráskova 26 
1531/nájemní Komenského 16 
737/nájemní Jiráskova 2 
1503 - 1504* Palackého 2* 
1554/nájemní Sadová  3 
268/1. ZŠ služ. byt Komenského 1 
298 /2. ZŠ služ. byt Komenského 1 
1159/MŠ služ. byt Komenského 1 
1077/nájemní Zámek 1 
Celkem   119 
 
*Byty jsou v prodeji  
 
 
7.6 Prodej byt� po roce 2010 – návrh 
 
Rozhodnutí o dokon�ení prodeje byt� v roce 2004, poté co byl jejich prodej umožn�n – tj. po 
jejich vyvázání ze zástavy po splacení úv�ru na �istírnu odpadních vod, se jeví s odstupem 
�asu jako jediné možné a správné. K tomuto názoru p�ispívají zejména tyto faktory: 
 

- zájem nájemník� o koupi byt� - uspokojení poptávky 
- akceptace vyšší prodejní ceny a následn� 100% zájem 
- nutnost investic do ve�ejných ploch na sídlišti 
- zajišt�ní financování revitalizace sídlišt� financemi získanými prodejem byt�  

a následn� zkvalitn�ní životního prost�edí po její realizaci 
- zkvalitn�ní bydlení a revitalizace jednotlivých bytových dom� soukromým kapitálem 
- snížení náklad� m�sta do údržby a investic t�chto byt� 

 
Domy s pe�ovatelskou službou Pod Kalvárií a Sadová 
Jedná se o byty realizované ze státních dotací. Jednozna�n� se jedná o sociální bydlení. 
Nep�ichází v úvahu jejich prodej �i zm�na užívání. 
 
16 b.j. Palackého 
V roce 2010 bylo zastupitelstvem m�sta rozhodnuto i o prodeji byt� v ulici Palackého. 
V sou�asné dob� jsou k prodeji ur�eny dva byty. 
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�. p. 737 Jiráskova 
S ohledem na špatný technický stav  a nezbytné investice opravy tohoto objektu nejsou  
po svém uvoln�ní na základ� rozhodnutí rady m�sta nadále obsazovány uvoln�né byty v �. p. 
737 Jiráskova. Tento objekt je jako celek navržen z tohoto d�vodu k odprodeji. Nyní jsou 
obsazeny z celkového po�tu 5 pouze dva byty. Návrh spo�ívá v uvoln�ní t�chto byt� a prodeji 
objektu jako celku. P�edpoklad realizace tohoto opat�ení - rok 2011 - 2012. 
 
�. p. 717-719 
Na objektu byla po povodních v roce 1997 realizována �áste�n� z dotací nástavba 8 b.j.  
Po dobu 20 let od kolaudace je nutné zachovat z tohoto d�vodu tento objekt v majetku m�sta. 
Po roce 2017 je možné uskute�nit prodej t�chto byt�. Doporu�uji záležitost prodeje do tohoto 
data ne�ešit. Koncepci aktualizovat v tomto bodu v roce 2017 a p�edložit ji k projednání v té 
dob� zvolenému zastupitelstvu, které s ohledem na aktuální situaci rozhodne, zda byty 
v tomto objektu ponechá ve vlastnictví m�sta nebo je odprodá. 
 
�. p. 1531 Komenského 
Objekt byl realizován v roce 1998, �áste�n� z dotací Po dobu 20 let od kolaudace je nutné 
zachovat z tohoto d�vodu tento objekt v majetku m�sta. Po roce 2018 je možné v p�ípad� 
zájmu uskute�nit prodej byt� v tomto objektu. Doporu�uji záležitost prodeje do tohoto data 
ne�ešit. Koncepci aktualizovat v tomto bodu v roce 2018 a p�edložit ji k projednání v té dob� 
zvolenému zastupitelstvu, které s ohledem na aktuální situaci rozhodne, zda byty v tomto 
objektu ponechá ve vlastnictví m�sta nebo je odprodá. 
 
3 b.j. Sadová 
Na realizaci t�chto t�í byt� byly použity dotace ze SFRB. Byty jsou v�len�ny do domu 
s pe�ovatelskou službou a vznikly p�estavbou sporadicky využívaných nebytových prostor. 
Jsou ur�eny pro p�íjmov� omezené skupiny obyvatelstva. Byty spolu s byty spojenými 
s pe�ovatelskou službou v tomto objektu  z�stanou  v majetku m�sta   
 
�. p. 1077 Zámek 
Byt v bývalém domku zahradníka je ve velmi špatném technickém stavu. Nájemníci 
opakovan� odmítají náhradní byt a usilují o koupi tohoto objektu. Radou m�sta tento zám�r 
na koupi nebyl nikdy podpo�en. S ohledem na vyjasn�nou perspektivu toho území doporu�uji 
�ešit s ohledem na technický stav objektu a vysokou nákladovost jeho rekonstrukce p�id�lení 
náhradního bytu sou�asným nájemník�m. 
 
Služební byty 
S ohledem na charakter t�chto byt� a jejich situování ve školských objektech m�sta, z�stanou 
tyto i nadále v majetku m�sta, není uvažováno s jejich prodejem. 
 
 
VYMEZENÍ BYTOVÝCH DOM� NAVRŽENÝCH K PONECHÁNÍ V MAJETKU 
M�STA NAPAJEDLA PO ROCE 2012 
 

ULICE �. P. PO�ET BYT
 CHARAKTER DOMU 
Pod Kalvárií 90 28 D�m s pe�ovatelskou službou 
Sadová 1554 22 D�m s pe�ovatelskou službou 
Jiráskova 717-719 26 Nájemní - dotace 
Komenského 1531 16 Nájemní - dotace 
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Byty ve vlastnictví m�sta k 1. 1. 2011 dle velikosti  
�. p./ 
název za�ízení 

Ulice 
  

po�et 
byt� 

  
1+kk 

  
1+1 

  
2+kk 

  
2+1 

  
3+1 

  
4+1 

Byty zvláštního ur�ení  
90/DPS Pod Kalvárií 44  44     
1554/DPS Sadová 22 22      
Nájemní bydlení (* v�etn� 2 byt� zvláštního ur�ení)  
717 - 719 Jiráskova 26   3  20 3 
1531 Komenského 16*  8  8   
737 Jiráskova 2    2   
1503 - 1504 Palackého 2  1  1   

Nájemní bydlení – omezení užitím prost�edk� ze SFRB  
1554 Sadová  3   3    
Služební  byty 
268/1. ZŠ služ. byt Komenského 1     1  
298/2. ZŠ služ. byt Komenského 1     1  
1159/MŠ služ. byt Komenského 1     1  
Ostatní  
1077 Zámek 1     1  
Celkem   117 22 52 6 10 24 3 
 
 

Byty ve vlastnictví m�sta k 1. 1. 2012 dle velikosti  
�. p./ 
název za�ízení 

Ulice 
  

po�et 
byt� 

  
1+kk 

  
1+1 

  
2+kk 

  
2+1 

  
3+1 

  
4+1 

Byty zvláštního ur�ení  
90/DPS Pod Kalvárií 44  44     
1554/DPS Sadová 22 22      
Nájemní bydlení (* v�etn� 2 byt� zvláštního ur�ení) 
717 - 719 Jiráskova 26   3  20 3 
1531 Komenského 16*  8  8   
Nájemní bydlení – omezení užitím prost�edk� ze SFRB  
1554 Sadová  3   3    
Služební  byty 
268/1. ZŠ služ. byt Komenského 1     1  
298/2. ZŠ služ. byt Komenského 1     1  
1159/MŠ služ. byt Komenského 1     1  
Celkem  114 22 52 6 8 23 3 

 



Koncepce bytové politiky m�sta Napajedla – aktualizace 2011                                                                                                                   str.17 

8. SPRÁVA OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU 
 
Správu bytového fondu ve vlastnictví m�sta Napajedel vykonává na základ� mandátní 
smlouvy spole�nost NBTH, s.r.o. Záznam o aktuálním stavu bytových dom� (dispozi�n� 
�len�ných na bytové jednotky a nebytové prostory) je veden v pasportu – doložen jako p�íloha 
dokumentu. 
V letech 2004 a 2005 prob�hl prodej panelových dom� nacházejících se na sídlišti Náb�eží 
a ulici Zábraní. Z d�vod� prodeje 150 bytových jednotek do osobního vlastnictví jednotlivým 
nájemník�m byla vypracována koncepce restrukturalizace spole�nosti NBTH, s.r.o., která v té 
dob� komplexn� zajiš�ovala správu bytového fondu.  
Restrukturalizace spole�nosti NBTH, s.r.o. se uskute�nila k 30. 6. 2006. Správa zbývajícího 
bytového fondu je nyní zajiš�ována na t�ech úrovních: 

- M�sto Napajedla prost�ednictvím odboru SMIR zajiš�uje veškeré technické záležitosti 
týkající se budov a jednotlivých byt�, 

- SMN, p.o. zajiš�uje prost�ednictvím dvou svých zam�stnanc� veškerou údržbu, 
- NBTH, s.r.o. na základ� mandátní smlouvy uzavírá smluvní vztahy, nájemní smlouvy 

a provádí vyú�tování služeb spojených s nájmem. 
 
 
 
9. KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY STÁTU –  SCHVÁLENA MMR V ROCE 2005 
 
Zdroj: internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj 
Princip a cíl bytové politiky státu spo�ívá zejména ve vytvá�ení vhodného právního, 
institucionálního a fiskálního prost�edí pro aktivity všech aktér� na trhu s byty. Stát by nem�l 
p�ekážet ekonomickému fungování trhu s byty; zárove� však musí �init podp�rné kroky 
zacílené na ty skupiny domácností, které se samy o své bydlení na trhu postarat nemohou. 
Koncepce bytové politiky schválena vládou p�edstavuje pro jednotlivé resorty závazný 
strategický dokument, v n�mž jsou stanoveny základní sm�ry vývoje i konkrétní cíle v oblasti 
bydlení. 
Z hlediska aktér� na trhu s byty jsou cíle bytové politiky zejména tyto: 

• fungování trhu s byty v�etn� odpovídající právní úpravy pro vlastnické, nájemní  
i družstevní bydlení a v�etn� vymahatelnosti práva; sou�ástí tohoto cíle je i odstran�ní 
cenových a právních deformací v segmentu nájemního bydlení, 

• zvyšování finan�ní dostupnosti bydlení pro domácnosti, v�etn� sociálních dávek  
v oblasti bydlení kompenzujících celkové výdaje na bydlení domácností s nižšími 
p�íjmy, 

• zvyšování nabídky bydlení, a to i prost�ednictvím podpory nové výstavby v�etn� 
výstavby byt� se sociálním ur�ením, 

• zvyšování kvality bydlení, v�etn� podpory vlastník� p�i správ�, údržb�, opravách  
a modernizaci jejich bytového fondu, 

• pr�b�žný monitoring trhu s byty i monitoring ú�innosti a efektivity jednotlivých 
podp�rných nástroj� a jejich korekce, 

• aplikace nediskrimina�ních pravidel spole�ného trhu Evropské unie v�etn� podmínek 
hospodá�ské sout�že a slu�itelnosti ve�ejných podpor s komunitárním právem. 

Uvedené cíle jsou konkrétn� napl�ovány právními p�edpisy (ob�anský zákoník obsahující 
informace o nájmu z bytu, zákon o jednostranném zvyšování nájemného, zákon o vlastnictví 
byt�, zákon o podpo�e výstavby družstevních byt� apod.) a dále pomocí podp�rných nástroj� 
v oblasti bydlení. Jedná se o programy financované ze státního rozpo�tu prost�ednictvím 
Ministerstva pro místní rozvoj �R a o podpory financované z prost�edk� Státního fondu 
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rozvoje bydlení na základ� jednotlivých na�ízení vlády, obsahujících podmínky a rozsah 
jednotlivých forem podpory. 
Sektor obecních nájemních byt� tvo�í cca 17 % z trhu s byty a jeho fungování je také 
negativn� ovliv�ováno d�sledky d�ív�jší regulace nájemného a ob�anskoprávní úpravou 
nájmu bytu. Role tohoto sektoru je nevyjasn�ná; obecní byty plní, v závislosti na rozhodnutí 
jednotlivých obcí a v d�sledku uplat�ované nájemní politiky, jak sociální, tak zcela komer�ní 
funkci. Bytová výstavba, která zde probíhá, je masivn� podporována státem, jejím výsledkem 
však dosud bylo p�edevším „quasi-vlastnické“ bydlení stav�né s finan�ní ú�astí jeho 
uživatel�. Zacílení této podpory na domácnosti s vymezenými p�íjmy a na osoby, které jsou 
znevýhodn�ny ze zdravotních, sociálních a jiných d�vod�, je realizováno teprve od roku 2003 
V oblasti obecního nájemního sektoru se vláda bude zasazovat o to, aby došlo k vyjasn�ní 
role obecního bytového fondu, a to zejména ve vztahu k úkol�m, které vyplývají ze zákona  
o obcích. Zám�rem je, aby obecní nájemní byty sloužily p�edevším k napl�ování ve�ejného 
zájmu, tzn. aby byly využívány p�edevším t�mi ob�any, kte�í si nemohou obstarat bydlení  
na volném trhu. Kroky, které budou v této oblasti u�in�ny, budou, stejn� jako v p�ípad� 
soukromého nájemního sektoru, spojeny s novým p�ístupem k nájemnému a s novelizací 
právní úpravy nájmu bytu. V t�chto souvislostech bude usilováno p�edevším o to, aby obecní 
bytový fond byl co nejefektivn�ji využíván a aby hospoda�ení s ním nebylo ztrátové. 
Existující obecní bytový fond, jehož �ást bude podle uvážení jednotlivých obcí privatizována, 
bude dopl�ován novou výstavbou, která bude podporována státem. Pokra�ovat bude 
poskytování sociáln� úzce zacílených dotací, které umož�ují stav�t obecní byty nejen  
pro osoby a domácnosti s vymezenými p�íjmy, ale i pro ty, které jsou znevýhodn�ny  
v p�ístupu k bydlení nejen z d�vodu nízkého p�íjmu, ale i v d�sledku zdravotního stavu, v�ku 
�i jiných nep�íznivých životních okolností (tzv. podporované bydlení). Krom� nich budou 
vytvo�eny i nové podp�rné nástroje, které umožní obcím podílet se na výstavb� nájemních 
byt� pro st�ední p�íjmové vrstvy obyvatelstva v rámci  neziskového nájemní bydlení, jehož 
cílem bude zajistit nabídku cenov� dostupného nájemního bydlení p�edevším pro domácnosti, 
které nejsou schopné se na po�ízení svého bydlení finan�n� podílet. Rozvoj tohoto typu 
bydlení je podmín�n vytvo�ením zcela nového zákona, který bude upravovat nejen 
poskytování podpory, bez níž nelze tento typ bydlení realizovat, ale hlavn� postavení  
a �innost subjekt�, které budu neziskové nájemní bydlení stav�t a poskytovat. Poskytovatelem 
neziskového nájemního bydlení budou právnické osoby dodržující zásady obecné 
prosp�šnosti, na jejichž �innosti se budou moci podílet i obce, nap�. tím, že pro výstavbu 
poskytnou zainvestované pozemky. Podpora výstavby t�chto nájemních byt� bude vyšší  
než v p�ípad� družstevního bydlení, které je ur�eno domácnostem schopným na po�ízení 
bydlení finan�n� participovat. 
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10. STÁVAJÍC PODP�RNÉ NÁSTROJE V OBLASTI BYDLENÍ 
 
Zdroj: internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj 
 
A. Programy financované ze státního rozpo�tu prost�ednictvím Ministerstva pro místní 

rozvoj  
 
1. Program „Podpora rozvoje bydlení“ 
 
1.1. PODPORA REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠ� – PODLE NA�ÍZENÍ VLÁDY �. 494/2000 

SB., O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPO�TU NA PODPORU 
REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠ� 

 

Cílem podprogramu je vytvo�it podmínky pro postupnou p�em�nu stávajících monofunk�ních 
sídlištních celk� na atraktivní polyfunk�ní m�stské �ásti. Formou podpory je ú�elová dotace 
poskytovaná až do výše 70 % rozpo�tových náklad� na jednotlivé aktivity sm��ujících  
k napln�ní tohoto cíle. Podporu m�že získat obec, na jejímž území se nachází panelové 
sídlišt� o celkovém po�tu nejmén� 150 byt�. Podpora je poskytována nap�. na zpracování 
regula�ního plánu panelového sídlišt�, výstavbu dopravní a technické infrastruktury v�etn� 
p�ších komunikací, ve�ejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování protihlukových 
st�n, odstavných a parkovacích stání, úpravy a budování ve�ejných rekrea�ních ploch apod.  
 
1.2. PODPORA VÝSTAVBY NÁJEMNÍCH BYT
  
 

Cílem podprogramu je podpora výstavby nájemních byt� ve vlastnictví obcí ur�ených  
pro p�íjmov� vymezené osoby. Podmínky programu neumož�ují sdružování finan�ních 
prost�edk� obce s jinou právnickou �i fyzickou osobou s výjimkou jiné obce. Obec nesmí 
p�evést vlastnické ani spoluvlastnické právo k bytu na jinou osobu. Výše dotace �iní 
maximáln� 550 tis. K� na jeden byt, max. 630 tis. K� pokud je nutno sou�asn� vybudovat 
místní, ú�elové komunikace, vodovod a kanalizaci. V souladu se závazky Ministerstva  
pro místní rozvoj týkajícími se hospodárného nakládání s energií10 je navržena odstup�ovaná 
výše dotace v závislosti na zp�sobu �ešení tepeln� technických vlastností budovy.  
 
1.2.1. PODPORA VÝSTAVBY NÁJEMNÍCH BYT
 NA VENKOV� 
 

Podpora výstavby nájemních byt� je dota�ním titulem v rámci podprogramu Podpora 
výstavby nájemních byt�. Cílem je, v souladu s principy udržitelného rozvoje venkova, 
podporovat vznik nájemních byt� pro p�íjmov� vymezené osoby v nevyužívaných budovách 
na území obce s nejvýše 1 999 obyvateli. Výše dotace je odstup�ovaná v závislosti  
na zp�sobu �ešení tepeln� technických vlastností budovy.  
 
1.2.2. PODPORA VÝSTAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO NÁSLEDNOU VÝSTAVBU 

BYTOVÝCH A ROD. DOM
 
 

Podpora výstavby technické infrastruktury je dota�ním titulem v rámci podprogramu Podpora 
výstavby nájemních byt�. Cílem je výstavbou technické infrastruktury rozší�it nabídku 
zainventovaných pozemk� pro následnou výstavbu bytových a rodinných dom�. Dotace je 
poskytována v souladu s p�edpisem Evropských spole�enství11 podle pravidla de minimis,  
na rozvojových plochách pro bydlení ve vlastnictví obcí. Podpora se poskytuje pouze obcím, 
kde je sou�asn� budovaná komunikace, kanalizace a vodovod. Výše dotace �iní maximáln� 
80 tis. K� na jeden budoucí byt postavený na zainvestovaném pozemku.  
 
 
 



Koncepce bytové politiky m�sta Napajedla – aktualizace 2011                                                                                                                   str.20 

1.3. PODPORA VÝSTAVBY PODPOROVANÝCH BYT
  
 

Cílem podprogramu je podpora výstavby nájemních byt� ve vlastnictví obce pro osoby, které 
jsou znevýhodn�ny v p�ístupu k bydlení nejen z d�vodu své p�íjmové situace, ale i z dalších 
d�vod�, z nichž vyplývají zvláštní pot�eby v této oblasti. Program zahrnuje t�i dota�ní tituly: 
1. Chrán�ný byt, na který je poskytována dotace v maximální výši 600 až 800 tis. K�  
v závislosti na velikosti obce, je ur�en osobám se sníženou sob�sta�ností z d�vod� 
zdravotních �i z d�vodu pokro�ilého v�ku. 2. Byt na p�l cesty, na který je poskytována 
dotace v maximální výši 600 tis. K�, je ur�en osobám, které mají snížené schopnosti za�lenit 
se do života b�žné spole�nosti. Podmínkou poskytnutí dotace u prvních dvou dota�ních titul� 
je poskytování sociálních služeb. 3. Vstupní byt, na který je poskytována dotace  
až do 250 tis. K�, je ur�en osobám, které v d�sledku nep�íznivých životních okolností nemají 
p�ístup k bydlení, p�i�emž jsou schopny plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. 
Obec m�že sdružit finan�ní prost�edky pouze s obcí nebo s právnickými osobami založenými 
k poskytování zdravotních a sociálních služeb, dále s obecn� prosp�šnými spole�nostmi, 
církevními organizacemi apod. V souladu se závazky Ministerstva pro místní rozvoj 
týkajícími se hospodárného nakládání s energií10 je navržena odstup�ovaná výše dotace  
v závislosti na zp�sobu �ešení tepeln� technických vlastností budovy.  
 
1.4 PODPORA OPRAV VAD PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY  
 

Cílem podprogramu je pomoc vlastník�m dom� postavených panelovou technologií  
p�i nezbytných opravách nejzávažn�jších vad zp�sobujících havarijní stav bytového domu. 
Na opravu vad a poruch musí být vydáno rozhodnutí stavebního ú�adu podle § 87 a 94 
stavebního zákona. Podpora má formu neinvesti�ní dotace poskytované až do 40 % 
skute�ných náklad�, maximáln� však 45 tis. K� na jednu bytovou jednotku. P�íjemcem dotace 
jsou všichni vlastníci bytových dom� a byt� - obce, bytová družstva, fyzické, právnické 
osoby.  
 
1.5 PODPORA OPRAV DOMOVNÍCH OLOV�NÝCH ROZVOD
  
 

Cílem podprogramu je zainteresovat vlastníky bytových dom�, rodinných dom� a byt�  
k provedení vým�ny olov�ných domovních rozvod�, snížit koncentraci olova v pitné vod�  
a splnit tak závazky vyplývající z povinnosti �eské republiky zajistit implementaci právních 
p�edpis� Evropských spole�enství v oblasti životního prost�edí, které se týkají obsahu olova  
v pitné vod�. Podpora má charakter p�ímé neinvesti�ní finan�ní dotace poskytované 
prost�ednictvím fond� obcí vlastník�m trvale užívaného bytového nebo rodinného domu nebo 
vlastník�m bytu s olov�nými domovními rozvody. Dotace se poskytuje do výše maximáln� 
40% skute�ných náklad� na vým�nu olov�ných rozvod� v objektu, maximáln� však 20 tis. K� 
na bytovou jednotku.  
 
 
2. Podpora hypote�ních úv�r�  
 
2.1. PODPORA HYPOTE�NÍHO ÚV�ROVÁNÍ PRO MLADÉ LIDI DO 36 LET – PODLE NA�ÍZENÍ 

VLÁDY �. 249/2002 SB., O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ P�ÍSP�VK
 K HYPOTE�NÍM 
ÚV�R
M OSOBÁM MLADŠÍM 36 LET, VE ZN�NÍ NA�ÍZENÍ VLÁDY �. 32/2004 SB.  

 

Cílem podpory je zvýšit dostupnost vlastnického bydlení pro mladé lidi. Podpora je zam��ena 
na po�ízení staršího bydlení, tj. bytu nebo rodinného domu a je poskytována ve form� úrokové 
dotace k hypote�nímu úv�ru; úroková dotace se poskytuje pouze k hypote�nímu úv�ru  
nebo jeho �ásti do výše 800 tis. K� v p�ípad� po�ízení bytu, resp. do výše 1,5 mil. K�  
v p�ípad� po�ízení rodinného domu. P�íjemcem podpory m�že být mladý �lov�k, který v roce 
podání žádosti o tuto podporu nedovršil v�k 36 let a v dob� podání žádosti nemá  
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ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví bytový d�m, rodinný d�m nebo byt; pokud žádají  
o podporu manželé, musí uvedené podmínky splnit oba. Rodinný d�m nebo byt, který byl 
po�ízen s touto podporou, musí po dobu jejího poskytování sloužit k trvalému bydlení 
p�íjemce podpory. Výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bod� v závislosti 
na pr�m�rné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypote�ní banky nové úv�ry se státní 
podporou v p�edešlém kalendá�ním roce a poskytuje se maximáln� po dobu deseti let.  
 
 
B. Podpory financované ze Státního fondu rozvoje bydlení  
 
1. PODPORA VÝSTAVBY NÁJEMNÍCH BYT
 PRO P�ÍJMOV� VYMEZENÉ OSOBY – PODLE 

NA�ÍZENÍ VLÁDY �. 146/2003 SB., O POUŽITÍ PROST�EDK
 STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE 
BYDLENÍ KE KRYTÍ �ÁSTI NÁKLAD
 SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYT
 PRO P�ÍJMOV� 
VYMEZENÉ OSOBY  

 

Cílem podpory je výstavba nájemních byt� ve vlastnictví obcí ur�ených pro p�íjmov� 
vymezené osoby. Výše dotace �iní maximáln� 550 tis. K�, resp. 630 tis. K� na jeden byt  
v závislosti na tom, zda je nutno sou�asn� vybudovat místní, ú�elové komunikace �i sít� 
technického vybavení. Podmínky podpory neumož�ují sdružování finan�ních prost�edk� obce 
s jinou právnickou �i fyzickou osobou s výjimkou jiné obce. Obec nesmí p�evést vlastnické 
ani spoluvlastnické právo k bytu na jinou osobu. V pr�b�hu roku 2005 se p�edpokládá novela 
na�ízení vlády, která by �ešila sjednocení podmínek poskytování podpory podle Programu 
podpory výstavby nájemních byt� a technické infrastruktury a na�ízení vlády �. 146/2003 Sb. 
týkající se p�edevším hospodárného nakládání s energiemi. 
 
2. POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚRO�ENÝCH ÚV�R
 MLADÝM LIDEM DO 36 LET NA NOVOU 

BYTOVOU VÝSTAVBU – PODLE NA�ÍZENÍ VLÁDY �. 97/2002 SB., O POUŽITÍ PROST�EDK
 
STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE FORMOU ÚV�RU NA ÚHRADU �ÁSTI NÁKLAD
 SPOJENÝCH S 
VÝSTAVBOU BYTU OSOBAMI MLADŠÍMI 36 LET, VE ZN�NÍ NA�ÍZENÍ VLÁDY �. 665/2004 SB.  

 

Cílem zvýhodn�ného úv�ru je zvýšit dostupnost nového vlastního bydlení mladým lidem, 
kte�í vlastní bydlení nemají. Žadatel nesmí v roce podání žádosti dovršit v�k 36 let a nesmí 
být v dob� podání žádosti o úv�r vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, bytového domu nebo 
rodinného domu, jsou-li žadatelem manželé, musí uvedené podmínky splnit oba. Byt nebo 
rodinný d�m s jedním bytem postavený s pomocí tohoto úv�ru musí po dobu splácení úv�ru 
sloužit k bydlení žadatele, kterému byl úv�r poskytnut. Podlahová plocha všech místností 
bytu, v�etn� místností, které tvo�í p�íslušenství bytu, nesmí p�ekro�it 80 m2 a podlahová 
plocha všech místností bytu v rodinném dom� s jedním bytem v�etn� místností, které tvo�í 
p�íslušenství bytu krom� garáže, nesmí p�ekro�it 120 m2.  
 
3. POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚRO�ENÝCH ÚV�R
 MLADÝM LIDEM DO 36 LET NA PO�ÍZENÍ BYTU 

– PODLE NA�ÍZENÍ VLÁDY �. 616/2004 SB., O POUŽITÍ PROST�EDK
 STÁTNÍHO FONDU 
ROZVOJE BYDLENÍ FORMOU ÚV�RU NA ÚHRADU �ÁSTI NÁKLAD
 SPOJENÝCH S 
VÝSTAVBOU NEBO PO�ÍZENÍM BYTU N�KTERÝMI OSOBAMI MLADŠÍMI 36 LET  

 

Cílem zvýhodn�ného úv�ru je umožnit mladým lidem do 36 let – manžel�m žijícím  
v manželství nebo samostatným osobám, které trvale pe�ují o nezletilé dít� – po�ízení 
bydlení. Úv�r je možno využít k financování výstavby bytu, koup� bytu nebo úhrady  
za p�evod �lenských práv a povinností v bytovém družstvu. Žadatelem mohou být manželé, 
pokud alespo� jeden z manžel� nedosáhne v roce podání žádosti v�ku 36 let nebo samostatn� 
žijící osoba trvale pe�ující o dít�, která nedosáhne v roce podání žádosti v�ku 36 let. Žadatel 
nesmí být v dob� podání žádosti o úv�r vlastníkem bytu, bytového domu nebo rodinného 
domu nebo nájemcem družstevního bytu, jsou-li žadatelem manželé, musí podmínku splnit 
oba. Úv�r m�že být poskytnut do výše 300 tisíc K�, jeho splatnost je nejdéle 20 let, úro�í se  
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2 %. Po�átek splácení jistiny úv�ru m�že být odložen nejdéle na dobu deseti let ode dne, kdy 
bylo s �erpáním úv�ru zapo�ato. Ze sociálních, rodinných a jiných závažných d�vod� m�že 
Fond povolit p�erušení splácení jistiny úv�ru, nejdéle však na dobu dvou let. Velikost bytu 
nebo rodinného domu není limitována. Pokud je byt po�izován výstavbou, bude v p�ípad� 
narození dít�te v dob� po uzav�ení úv�rové smlouvy nesplacená �ást jistiny úv�ru snížena o 
30 tis. K� za každé narozené dít� (nebo osvojené).  
 
4. PROGRAM PANEL – PODLE NA�ÍZENÍ VLÁDY �. 299/2001 SB., O POUŽITÍ PROST�EDK
 

STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ KE KRYTÍ �ÁSTI ÚROK
 Z ÚV�R
 POSKYTNUTÝCH 
BANKAMI PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM NA OPRAVY, MODERNIZACE NEBO 
REGENERACE PANELOVÝCH DOM
, VE ZN�NÍ POZD�JŠÍCH P�EDPIS
  

 

Cílem podpory je usnadnit financování komplexních oprav bytových dom� postavených 
panelovou technologií zahrnující též zlepšení jejich tepeln� technických vlastností. 
P�edm�tem opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu musí být vždy nejmén� 
oprava statických poruch, rekonstrukce rozvod� (zdravotní instalace, plyn, topení, 
elektroinstalace) a zlepšení tepeln� technických vlastností; to neplatí, jestliže stav panelového 
domu n�kterou z t�chto oprav, modernizací nebo regenerací nevyžaduje. Podpora  
se poskytovala ve výši rozdílu splátek úv�ru odpovídající snížení úroku z úv�ru o 3  
a v okresech uvedených v p�íloze na�ízení vlády o 4, resp. 5 procentních bod�; v sou�asné 
dob� je výše podpory sjednocena na 4 procentní body. Podpora se vztahuje na úv�r nebo jeho 
�ást, jehož výše nep�ekro�í �ástku 4 800 K� na 1 m2 podlahové plochy bytu, a to i v p�ípad�, 
že je poskytnutý úv�r vyšší. Podpora je vyplácena po celou dobu splácení úv�ru, nejvýše však 
po dobu 15 let od data uzav�ení smlouvy o poskytnutí podpory. V rámci programu lze také 
získat bankovní záruku �eskomoravské záru�ní a rozvojové banky, a.s. Podpora poskytovaná 
na základ� programu PANEL musí být notifikována Evropskou komisí.  
 
 
C. Podpory poskytované jinými resorty  
 
1. PODPORA STAVEBNÍHO SPO�ENÍ – ZÁKON �. 96/1993 SB., O STAVEBNÍM SPO�ENÍ, VE ZN�NÍ 

POZD�JŠÍCH P�EDPIS
  
 

Hlavním cílem podpory je zajišt�ní plynulé akumulace finan�ních prost�edk�, které stavební 
spo�itelny poskytují ve form� úv�r� na financování bytových pot�eb. S ú�inností od 1. 1. 2004 
vstoupila v platnost novela zákona �. 96/1993 Sb., o stavebním spo�ení, která významným 
zp�sobem pozm�nila parametry systému stavebního spo�ení v �eské republice. Zejména  
na smlouvy uzav�ené po datu ú�innosti tohoto zákona se vztahují následující parametry – 
doba spo�ení je minimáln� 6 let a státní podpora �iní 15 % z uspo�ené �ástky v p�íslušném 
kalendá�ním roce, maximáln� však z �ástky 20 000 K�. P�íjemcem podpory jsou fyzické 
osoby – ú�astníci stavebního spo�ení. Poskytnutí p�ísp�vku není zám�rn� vázáno na využití  
v oblasti bydlení, nebo� jeho cílem je podpora p�átelsky spo�ících klient�.  
 
2. P�ÍSP�VEK NA BYDLENÍ – ZÁKON �. 117/1995 SB., O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPO�E, VE ZN�NÍ 

POZD�JŠÍCH P�EDPIS
 
 

P�ísp�vek na bydlení p�ispívá na krytí náklad� na bydlení rodinám �i jednotlivc�m s nízkými 
p�íjmy. Poskytování p�ísp�vku podléhá testování p�íjm� rodiny za kalendá�ní �tvrtletí. Jestliže 
p�íjem v rodin� byl v uplynulém kalendá�ním �tvrtletí nižší než 1,6 násobek životního minima 
rodiny, má vlastník bytu �i nájemce, p�ihlášený v byt� k trvalému pobytu, nárok na p�ísp�vek 
na bydlení. P�ísp�vek se poskytuje bez ohledu na to, v jakém byt� oprávn�ná osoba bydlí,  
zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním 
dom� a jaké jsou skute�né náklady na bydlení.  
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3. DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉ�E – ZÁKON �. 482/1991 SB., O SOCIÁLNÍ POT�EBNOSTI, VE ZN�NÍ 
POZD�JŠÍCH P�EDPIS
  

 

Jednorázové nebo m�sí�n� se opakující pen�žité nebo v�cné dávky dopl�ují sociáln� 
pot�ebným domácnostem jejich nedostate�ný p�íjem na takovou úrove�, aby mohly 
zabezpe�it svoje základní životní pot�eby (krom� osobních pot�eb také nezbytné náklady  
na domácnost). P�itom se p�ihlíží k �ástkám životního minima a ke skute�ným od�vodn�ným 
náklad�m domácností na tyto pot�eby, kdy jsou brány v úvahu m.j. i doložené skute�né 
náklady na bydlení v p�im��eném byt�.  
 
4. PODPORA VLASTNÍK
 P�I ZATEPLOVÁNÍ OBJEKT
  
 

Podpora se poskytuje vlastník�m a spoluvlastník�m bytových dom� na opat�ení ke snížení 
spot�eby paliv a energie v budovách. Kritériem p�i posuzování projekt� je maximální p�ínos  
v úspo�e energie dosažený poskytnutou státní podporou. 
 
5. ÚHRADA MAJETKOVÉ ÚJMY BANKÁM  
 

Cílem úhrady ze státního rozpo�tu je vyrovnání majetkové újmy bankám, které poskytovaly  
v minulých letech zvýhodn�né úv�ry (s úrokovou sazbou ve výši 1 % a 2,7 %) na družstevní  
a individuální bytovou výstavbu. Finan�ní prost�edky jsou poskytovány ze státního rozpo�tu 
na základ� § 45 zákona �. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Úhrada 
spo�ívá ve vyrovnání nízkých úrokových sazeb do výše diskontní sazby. 
 
• obytné domy vrácené fyzickým osobám v restituci (osvobození od dan� do r. 2007);  
• obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které byly postavené p�ed r. 1948 (osvobození 

od dan� do roku 2007).  
 
 
D. Aktuální podpory Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora bydlení  

pro rok 2011 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu 
Podpora bydlení pro podprogramy: 
a) podprogram 117 512 „Podpora regenerace panelových sídliš� pro rok 2011“, 
b) podprogram 117 513 „Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2011“, 
c) podprogram 117 514 „Podpora výstavby podporovaných byt� pro rok 2011“, 
d) podprogram 117 515 „Podpora oprav domovních olov�ných rozvod� pro rok 2011“. 
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II. ZÁV�RY VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALYTICKÉ �ÁSTI 
 
Z výsledk� provedené analýzy vyplývají následující dlouhodobé obecné strategické cíle 
v oblasti bytové výstavby: 
- dostupnost byt� pro ob�any - seniory 
- podpora soukromého vlastnictví byt�  
- podpora soukromé výstavby byt�  
- podpora kvalitního bytového a životního prost�edí  
 
 
 
1. DLOUHODOBÉ CÍLE 
 
1.1 Stanovení dlouhodobých cíl� 

 
- zvýšit dostupnost bydlení tak, aby si v�tšina obyvatel m�la možnost na základ� funk�ního 

trhu s byty za p�ijatelných podmínek zajistit bydlení podle svých pot�eb a finan�ních 
možností 

- zajistit p�ípravu pozemk� ve vlastnictví m�sta ur�ených ÚPN pro bytovou výstavbu 
k zainvestování, pop�ípad� zajistit i výstavbu technické infrastruktury. Náklady  
na vybudování technické infrastruktury promítnout do ceny pozemku. 

- zajistit optimální množství a skladbu úsporných obecních byt� pro ob�any, kterým jejich 
sociální situace nebo zdravotní stav neumož�uje postarat se o své bydlení vlastními silami 

- usilovat o sociáln� smíšené skladby obyvatel na celém území m�sta 
- zlepšit stav a využívání stávajícího bytového fondu, v�etn� maximálního využití možností 

ú�inné kontroly užívání obecních byt� 
- postupn� zm�nit zp�sob zvyšování nájemného v rámci deregulace z plošného  

na diferencované 
- zlepšovat životní prost�edí v lokalitách se soust�ed�nou bytovou zástavbou (jak v bytových 

domech tak i v rodinných domcích) 
 
 
1.2 Cesty k dosažení dlouhodobých cíl� 

 
- zajišt�ní kvalitní kontroly využívání obecního bytového fondu, z toho odvozeného 

efektivního vymáhání nezaplaceného nájemného a efektivního uvol�ování obecních byt� 
užívaných bez právního d�vodu 

- prost�ednictvím územn� plánovací dokumentace usilovat o to, aby vymezené plochy  
pro bydlení byly využívány a v�asnou p�ípravou plánovací dokumentace a budováním 
technické infrastruktury p�ipravovat území pro tuto výstavbu, zárove� neopomíjet vhodné 
dostavby a p�ípadné st�ešní nástavby  

- vytvá�et podmínky, zejména ekonomické, pro odstra�ování zanedbanosti bytového fondu, 
k tomu využívat 100% výnosu z nájemného a finan�ní prost�edky získané z privatizace 
obecního bytového fondu použít k napl�ování strategických cíl� bytové koncepce  

- docílit srovnatelného technického stavu ve všech obecních domech v horizontu 5 let  
a nastolit samostatné hospoda�ení v jednotlivých domech (p�íjmy z nájmu = výdaje  
na opravy a správu) 
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2. KRÁTKODOBÉ CÍLE  
 
2.1 Návrh konkrétních opat�ení 2011-2012 
 
 
1. Dokon�it schválené prodeje byt�. 
 
2. Vypracovat Zásady  hospoda�ení s bytovým fondem m�sta a p�edložit Rad� m�sta ke 

schválení . V p�ípad� pot�eby aktualizovat  Zásady nájmu byt� ve vlastnictví m�sta z r. 
2008   

 
3. V oblasti kontrolní �innosti zabezpe�ovat d�slednou a ú�innou kontrolu užívání obecních 

byt� v souladu s uzav�enými nájemními smlouvami a platnými p�edpisy, proto: 
- provád�t namátkové kontroly a místní šet�ení, a to zejména v p�ípadech, kdy je 

d�vodné podez�ení, že tomu tak není, 
- výb�r nových nájemc� byt� v obecních domech provád�t d�sledn� v souladu 

s dlouhodobými cíli bytové politiky. 
 

4. Zajistit náhradní byt pro nájemníky 1 b.j. v zámeckém parku a 2 b.j. v objektu �. p. 737 
Jiráskova – s ohledem na technický stav, charakter a situování objekt�, v nichž se tyto 
bytové jednotky nachází. 

 
5. P�ipravit prodej objektu �. p. 737 k prodeji. 
 
6. Dokon�it inženýrské sít� a komunikaci v lokalit� nad Malinou III, p�ipravit pozemky 

v majetku m�sta k prodeji. 
 
7. Zahájit p�ípravu území pro smíšenou výstavbu v  lokalit� Chmelnice. 
 
8. Vymezit v územním plánu územní rezervu na pozemcích m�sta pro výstavbu cca 20 b.j.  

a ponechat tuto pro pot�eby m�sta. 
 
9. Zahrnout do nového územního plánu plochy pro výstavbu RD, které jsou s ohledem  

na majetkoprávní vztahy zastavitelné v horizontu 10 let. 
 
10. Ov��it majetkové pom�ry v dalších lokalitách ur�ených v ÚPN pro výstavbu RD a jednat 

s majiteli jednotlivých pozemk� o jejich odprodeji p�ípadn� sdružení investic k výstavb� 
technické vybavenosti – jedná o lokality Jiráskova, U h�bitova, ul. K Pahrbku, Malina III 
– pokra�ování 

 
11.  Na konci roku 2012  p�edložit Zastupitelstvu m�sta zprávu o  pln�ní krátkodobých cíl�. 
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VÝDAJE M�STA NA SPRÁVU BYTOVÉHO FONDU 
 

 NÁKLADY V K�           

 
2008 

 
2009 

 
2010 

2011- 
p�edp. 

pojišt�ní byty  100 000 100 000 100 000 100 000  
režijní náklady SMN (2 
pracovníci) 

725 000 751 000 776 000 776 000 

p�ísp�vek na drobný materiál 60 000 60 000 60 000 60 000   
obstaravatelská odm�na 349 000 204 000 206 000 200 000 
revize 70 000 77 000 140 000 100 000 
SIPO 0 5 000 5 000 5 000 
neplánované opravy 636 000 412 000 463 000 400 000 
mzda SMIR + 10h/m�síc MÚ 132 000 132 000 132 000 132 000 
elektrická energie 17 000           0             0 0 
fond SVBJ 13 000 9 000      3 000 2 000 
teplo 65 000 48 000             0 0 
platby za neplati�e 30 000 12 000             0 0  
celkem za rok 2009 2 197 000 1 810 000 1 885 000 1 775 000 
 
 
 
 
 
P�ÍJMY M�STA ZA NÁJEMNÉ Z BYT� 
 

 P�ÍJMY V K�   

2008 2009 2010 2011 
 
Nájemné 

 
2,209.000 

 
2,821 000 

 
3, 681.000 

 
3,152. 000 

 
Pozn.: V roce 2010 byla dokon�ena deregulace nájemného, v dalších letech bude výše p�íjmu 
m�sta z nájmu odpovídat p�ibližn� p�edpokladu za rok 2011, p�i�emž Výše nájmu je u byt� v  
domech  s pe�ovatelskou službou ve výši cca 41,60 K�/m2/rok , u ostatních byt�  
51,60   K�/m2/rok.  
 

P�ÍJMY Z PRODEJE BYT� 
   
�. domu vým�ra m2 cena za 1 m2 v K� 
1290-2 1 374 4 000 
1332-3 2 642 4 000 
1350-1 2 641 4 000 
1365-7 1 365 4 000 
1376-7 704 4 000 
1503-4 991 5000 
Celkem    
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VÝDAJE  FINANCOVANÉ  P�ÍJMY  Z  PRODEJE BYT� 
     
Výdaje: 
  
plán dle rozpo�tu 

název  
akce 

skute�nost 
�erpání 

�. akce 
v rozpo�tu  

rok 2005 2 000 000 stupa�ky 1132-3,1350-1 2 005 128,50 5023 
  100 000 PD vestavby 737 98 800,00 5068 
  500 000 p�evod do FRB 500 000,00 p. 8115 
  66 000 PD odd�lení kotelny M 1 65 450,00 5088 
  212 000 realizace odd�lení kot. 0,00 5088 
  249 000 opravy 1376-7 a 1376/7 249 225,45 5089 
  177 000 opravy 1365-7 176 599,80 5093 
    DPS 4 b.j. 93 710,00 5069 
          
rok 2006 4 000 000 DPS 4 b.j. 3 953 938,95 6018 
  5 870 000 DPS 12 b.j. 5 490 157,00 6019 
  0 revitalizace Náb�eží 0,00 6028 
  220 000 kotelna Malina 1 149 598,30 6051 
  6 908 000 oprava MK 6 908 006,00 6002 
  290 000 vestavba Jiráskova 737 0,00 6048 
  130 000 PD DPS Na Kapli 120 000,00 6054 
  1 500 000 oprava domu N 3  1 418 924,10 6020 
          
rok 2007 1 200 000 opravy MK 873 369,00 7021 
  3 000 000 regenerace Náb�eží  3 029 023,50 7030 
  698 000 DPS Pod Kalvárií * 715 327,70 7016 
  1 800 000 DPS Sadová 1 410 302,70 7046 
          
rok 2008 3 000 000 RPS Náb�eží, 2. etapa 3 009 708,00 8030 
  1 000 000 revitalizace MPZ 414 350,00 8022 
  760 000 oprava asfalt.kom.Náb�eží 760 000,00 8054 
          
    celkem �erpáno 31 441 619,00    
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P�EHLED INVESTIC V OBJEKTECH S BYTY  

Hledisko 
Priority 

(dle návrhu 
SMIR)  

Legislativa 

PD Název akce Stru�ný popis 
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Poznámka 

2. ZÁKLADNÍ  ŠKOLA �.p.298-byt školníka 
Pravidelné revize               
1.ZÁKLADNÍ  ŠKOLA �.p.268 – byt školníka 
Pravidelné revize               
MATE�SKÁ ŠKOLA �.p.1159 – byt školníka 
Pravidelné revize               
�.p.90 – DPS Pod Kalvárií-44 b.j. 
Terasa – oprava izolace          70 000,-     

Nát�r oken Nát�r vyplývá z pravidelné údržby 
– p�ípravkem Oversol         220 000,-     

Pravidelné revize               
Revize el.spot�ebi�� a 
prodluž.p�ívod�              01/2013 

Vým�na vodom�r� - SV          32 000,-    12/2016 
Vým�na vodom�r� -  TUV          32 000,-    12/2014 
Vým�na el. baterií k UPS – 
evakua�ní výtah Nutná vým�na         200. 000,-    2012 

�.p. 1554 – DPS Sadová-25 b.j. 

Vým�na vodom�r� v celém objektu stud. voda –po šesti letech 
(posled.v.2010)         20 000,-    12/2016 

Vým�na vodom�r� v celém objektu teplá. voda –po �ty�ech  letech 
(posled.v.2010)         20 000,-    12/2014 

Nát�r oken Nát�r vyplývá z pravidelné údržby 
– p�ípravkem Oversol         100 000,-     

pravidelné revize               
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P�EHLED INVESTIC V OBJEKTECH S BYTY 
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Revize el.spot�ebi��               01/2013 
Úprava stávajících markýz,dv�r vznikají plísn�              
�.p.717-719,byt.d�m ul. Jiráskova-26 b.j. 
Kompletní vým�na rozvod� stud. 
vody 

vodním kamenem zarostené 
vedení         800 000,-    2012 

Vým�na vodom�r� v celém objektu Stud. Voda –po šesti letech 
(posled.v.2010)         20 000,-    2016 

Malování spole�. prostor (schodišt�)          40 000,-     
               
Pravidelné revize               
Zateplení strop� v 1.PP          150 000,-     
Vým�na RTV ventil� v kuchyních          18 000,-     
Nadst�ešení ve 4.NP nad balkóny          100 000,-     
�.p. 1531, byt.d�m ul. Komenského-N3-16 b.j. 
Vým�na vodom�r� - SV          13 000,-    2013 
Malování spol. prostor          15 000,-     

Vým�na oken za plastová  prov��it zda v MPZ možná tato 
vým�na         2,0 mil ?     

Pravidelné revize               
�.p.1076 –  zámek  od roku 2008 zakonzervován 
 Komplexní rekonstrukce  objektu         V mil. K�     
�.p.1077 –zámek  RD Talašovi 
 Komplexní rekonstrukce objektu         V mil.K�      
 


