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 1. Rekonstrukce domu v ulici Voldušská
591, Rokycany z dotace ministerstva pro 
místní rozvoj

 2. Stanovení cílů v oblasti sociálního 
bydlení v rámci Střednědobého 
komunitního plánu rozvoje sociálních 
služeb na Rokycansku na období 2013 –
2016 (na základě analýzy bytové situace 
v Rokycanech provedené Člověkem 
v tísni, o.p.s.)



 3. Nevyužitý objekt v ulici Žďárská cesta 
1118, Rokycany, dříve využívaný jako 
náhradní bydlení pro nájemce 
vystěhované z městských bytů.



 Zastupitelstvo město schválilo 
rekonstrukci domu v ulici Voldušská 591
(vily u nemocnice) z dotace Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR program podle 
programu Podpora výstavby 
podporovaných bytů pro rok 2014 
(vstupní byty).

 Rekonstrukcí vzniklo 17 nových bytů, z toho 9 vstupních 
bytů. Kolaudace říjen 2015.









 Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění 
sociálního bydlení pro osoby z cílové 
skupiny tak, aby jim byl umožněn 
přístup k nájemnímu bydlení.



 Příjem – opakovaná dávka v hmotné nouzi nebo 
průměrný čistý měsíční příjem nepřesahující 
0,6 násobek průměrné měsíční mzdy

 Sociální situace:
Osoba doposud žije v sociálně vyloučené romské 

lokalitě
Osobě hrozí nebo již bylo odebráno dítě do ústavní 

výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení nebo 
z důvodu ztráty bydlení
Osoba se nachází v tíživé sociální situaci (ukončení 

výkonu trestu, opouští ústavní zařízení nebo náhradní 
rodinnou péči, azylový dům nebo dům na půl cesty)

Nájemní smlouvu lze uzavřít nejdéle na 2 roky.



 Střednědobý komunitní plán rozvoje 
sociálních služeb na Rokycansku pro období 
2013 – 2016

Cíl 1 Podpora řešení bytové problematiky 
v regionu

 Opatření 1.1 Zpracování koncepce sociálního 
bydlení v Rokycanech



 A) Vytvoření týmu pro zpracování koncepce 
sociálního bydlení

 B) Zpracování koncepce sociálního bydlení

Střednědobý komunitní plán – projednán 
v zastupitelstvu města:

o Usnesení č. 3636 ze dne 17. 6. 2013
o Zastupitelstvo města schvaluje
o I. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb na Rokycansku pro období 2013 – 2016
o II. Realizační plán na rok 2013 a ukládá 

sociálnímu a zdravotnímu odboru k realizaci.



 Rada města usnesením č. 10899 dne 24. 2. 
2015 schválila pracovní skupinu ve složení:

o Zástupce města (místostarosta)
o Zástupce odboru rozvoje města (vedoucí ORM, pracovnice – bytové 

záležitosti)
o Zástupci sociálního a zdravotního odboru (vedoucí OSZ, dva sociální 

pracovníci)
o Pracovníci Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Rokycany (vedoucí 

oddělení nepojistných dávek a pracovnice orgánu hmotné nouze)
o Ředitelka Oblastní charity v Rokycanech - azylový dům pro matky s dětmi
o Pracovníci Člověka v tísni -terénní program
o Pracovníci Diakonie ČCE Středisko Západní Čechy - sociálně   aktivizační 

služby, Poradna pro osoby v nesnázích)

o V průběhu roku byla skupina doplněna o zástupce Inzuly – správce bytového 
fondu.



 Požadavek vedení města na využití objektu na 
adrese Žďárská cesta 1118. Tento objekt, 
v minulosti nazýván holobyty, sloužil městu pro 
náhradu bydlení v případech vystěhování 
nájemníků. 

V letech 2007 – 2008 byl rekonstruován, ale po novele občanského zákoníku 
zůstal nevyužit až do roku 2015, kdy se obytné místnosti staly součástí 
sociálního bydlení.

V objektu je 8 obytných místností, každá je opatřena sociálním zařízením (WC) 
a studenou vodou s umyvadlem. Vytápěny jsou kamny na tuhá paliva.





 Opatření orgánů města č. 4/2015 Pravidla pro 
přidělování vstupních bytů 1 – 9 v domě 
Voldušská 591, Rokycany

 Schváleno č. usnesení 3947 dne 25. 5. 2015
 Dodatek č. 5 k Opatření orgánů města č. 2/2012 

Zásady hospodaření s bytovým fondem města.
 Schváleno č. usnesení 3999 dne 31. 8. 2015
 Opatření orgánů města č. 5/2015 Pravidla pro 

přidělování obytných místností Žďárská cesta 
1118, Rokycany

 Schváleno č. usnesení 4002 ze dne 31. 8. 2015 
Tyto dokumenty tvoří právní rámec pro prostupné bydlení



 Byty v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, 
Rokycany

 76 bytů = 110 lůžek- z toho 
 42 bytů o velikosti 1+0 (přidělovány jednotlivcům)
 32 bytů o velkosti 1+1 (přidělovány dvojicím)
 2 byty o velikosti 2+1 (přidělovány dvojicím, trojicím)
o Byty v DPS jsou určeny příjemcům starobních případně 

invalidních důchodů, kteří jsou omezeni v soběstačnosti.
Přednostní hlediska:
 Příjemce pečovatelské služby již v době podání žádosti
 Příjemce příspěvku na péči
 Trvalé bydliště v Rokycanech
 Nájemní smlouva uzavírána na rok, při pravidelné platbě 

nájemného automaticky prodlužována.





 Členové pracovní skupiny přišli s návrhy na obsazení 
jednotlivých bytů – na základě důkladné diskuze bylo navrženo 9 
nájemkyň – projednáno a schváleno v radě města

 Další zájemci o byty byli zařazeni do evidence žadatelů o vstupní 
byty

 Poprvé byly nájemní smlouvy na byty 1 – 9 uzavřeny v listopadu –
prosinci 2015 na 1 rok

 Nájemci: 
o 1 svobodná žena
o 1 matka bez dítěte (v pěstounské péči babičky)
o 3 matky s dítětem (později se k jedné přistěhoval otec dítěte)
o 1 matka se dvěma dětmi
o 1 rodina se dvěma dětmi
o 2 rodiny se třemi dětmi



 4 matky získaly městský byt
 1 byla vystěhována před uplynutím doby (přestala 

spolupracovat se soc. službou, neotvírala soc. 
pracovníkům, vyřazena z evidence ÚP, podezření na 
poskytnutí ubytování cizí osoby)

 1 nebyl prodloužen nájem (obdobné problémy)
 3 nájemní smlouvy byly prodlouženy o rok (1 byl v únoru 

2017 schválen městský byt)
 Uvolněné byty jsou  hned obsazovány – na návrh pracovní 

skupiny (5 setkání v roce 2016), schvaluje rada

 Aktuálně eviduje sociální odbor 16 žádostí – k 1. 2. 2017 
bylo 12 žádostí vyřazeno pro nedodržení podmínek 
(nedodržení dluhového kalendáře a nespolupráce se 
sociální službou).



 Vystěhování nájemníků, kteří nedodržují pravidla (přestanou 
spolupracovat se sociální službou, přestanou splácet dluh vůči městu, 
nastěhují si do bytu osobu, která zde nemá oprávnění bydlet) 
neprobíhalo vždy hladce.

 Řešení: ZM schválilo dodatek č. 1 k opatření orgánů města č. 4/2015 
 Nejdůležitější změna – nájemci budou spolu s nájemní smlouvou 

podepisovat notářský zápis o vyklizení vstupního bytu se svolením 
k přímé vykonatelnosti. Náklady na vyhotovení notářského zápisu hradí 
pronajímatel.

 Stížnosti lidí z okolních domků, stížnosti nájemníků z 1. poschodí 
(byty 10 - 17) na nepořádek a hluk v domě i okolí.

Řešení: 
 Uskutečnily se dvě veřejné schůze za účasti zástupců města i Městského 

úřadu v Rokycanech
 Sociální práce pracovníků OSZ
 Práce sociálních služeb



 Město Rokycany nemá zpracovanou koncepci 
sociálního bydlení, ale realizuje prostupné bydlení 
podle schválených opatření orgánů města

 Proto se zapojilo do projektu Centra pro komunitní 
práci Západní Čechy „Podpora odborného 
partnerství – prostupné bydlení v Plzeňském kraji“

Děkuji za pozornost.
PhDr. Blanka Kohoutová

vedoucí sociálního a zdravotního odboru Městského úřadu v Rokycanech

tel. 371706260
e-mail: blanka.kohoutova@rokycany.cz 


