
První půlrok na cestě k dostupnému a sociálnímu 
bydlení na Praze 10



Praha 10

 109 tisíc obyvatel

 celkový počet bytů – cca 53.000

 počet obecních bytů – cca 3.500

 z toho 2850 pronajato na dobu neurčitou

 až 1760 osob v bytové nouzi, včetně více než 200 dětí



Vize a cíle vedení radnice do roku 2022
Vytvoření ucelené koncepce bytové politiky

Vytvoření jednotného systému dostupného a sociálního bydlení

Nastavení jasných, transparentních pravidel prioritizace žadatelů

Revize správy bytového fondu

Měřitelná redukce počtu domácností v bytové nouzi

Redukce počtu prázdných bytů



Cíle a aktivity 2019–2020
 Revize pravidel pronajímání obecních bytů

 Vytvoření Kontaktního centra bydlení

 Nastavení pravidel spolupráce s poskytovateli sociálních služeb při podpoře domácností v 

bytech městské části



2019

Today

led úno bře dub kvě čvn

Vypsání VŘ na koordinátora KCB

4/8/2019

Nástup koordinátorky KCB

5/23/2019

Školení pracovníků odboru bytů a 
nebytových prostor

5/30/2019

Schválení nových Zásad pronajímání 
obecních bytů 

4/29/2019

Komise bytové politiky

6/19/2019

Otevření KCB v pilotním režimu

5/20/2019

Slavnostní otevření KCB 

6/3/2019

1/1/2019 2/28/2019
Mapování situace na P10

2/18/2019 4/1/2019
Připomínkování nových zásad + formuláře

Schůzka vedení radnice k bydlení

3/7/2019

Příprava nových zásad



Otevření kontaktního centra bydlení



Zdroje pro vytvoření nových pravidel 
pronajímání obecních bytů
Inspirace čerpána:

Nová pravidla MHMP - po kontrole Ministerstva vnitra

Zkušenosti z měst a MČ – Brno, Praha 7, Ostrava

Doporučení expertů z Platformy pro sociální bydlení či Agentury pro sociální začleňování



Revize pravidel pronajímání obecních 
bytů
Jednotný pořadník žadatelů na základě jednotné podané žádosti, jednotný formulář

3 kategorie bytů:

Počet volných bytů, které budou vyčleněny k pronájmu pro jednotlivé kategorie stanoví RMČ na návrh 

KBP. Z priorit a potřeb cílových skupin občanů MČ Praha 10, které jsou z různých důvodů 

znevýhodněny na trhu s bydlením nebo je v zájmu obce daným osobám poskytnout bydlení (rodiny s 

dětmi, senioři, služební byty atd.)



Navazování spolupráce s poskytovateli 
služeb
Již několik měsíců probíhají jednání o využití kapacit Armády spásy pro klienty v bytech MČ Prahy 
10, letos by mělo být přiděleno minimálně 5 bytů nájemcům, kteří budou využívat služby 
terénního programu Prevence bezdomovectví.

Na půdorysu komunitního plánování proběhla v květnu první informační schůzka s dalšími 
poskytovateli sociálních služeb. Aktuálně plánujeme další postup.


