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Příloha k   „ Pravidlům pro přidělování sociálních bytů ve městě Roztoky“ 

 

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem sociálního bytu v Roztokách 

O sociální byt ve městě Roztoky mohou žádat:   

 rodiny s dětmi 

 samoživitelé 

 osoby se zdravotním postižením 

 osaměle žijící občané - pracující 

 senioři nad 65 let (pokud je kapacita DPS naplněna a jejich žádosti proto nemůže být 

vyhověno) 

 azylanti. 

  

Je dále nutno, aby žadatel:  

 měl v Roztokách nepřetržitý trvalý pobyt alespoň po dobu pěti let   

 měl přidělený azyl 

 byl zletilý, bezúhonný, způsobilý k právním úkonům  

 byl prokazatelně schopen hradit náklady spojené se sociálním bydlením 

 a společně posuzované osoby měl výši průměrného měsíčního příjmu za posledních 6 

měsíců od data podané žádosti o sociální byt max. do 0,8 násobku průměrné měsíční 

mzdy 

 ani jeho manžel/ka, druh/družka nevlastnil bytový či rodinný dům nebo byt 

 ani jeho manžel/ka , druh|/družka  neměl vůči městu žádné dluhy na úhradě poplatků 

 zdůvodnil ,proč žádá o sociální byt, z jakého důvodu se dostal do situace, že o tento 

byt musí žádat 

 souhlasil  s provedením šetření pracovníka odd. soc. a DPS OVSV a člena SK 

v domácnosti. 

 souhlasil se zpracováním údajů uvedených v žádosti ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů v platném znění. 

 

Pokud žadatel splňuje výše uvedené podmínky, bude provedeno v místě současného pobytu 

sociální šetření, a to týmem složeným pracovnicí odd. sociálního a DPS OVSV  a členem 

sociální komise.  

Při sociálním šetřením budou hodnocena následující kritéria:   

kriterium                            počet bodů  

 

1. Specifikace žadatele 

 žadatel/ka a jeho/její manžel/ka pracující, mající 

            svěřené do výchovy dítě nebo do děti do 18 let    6 bodů  

 žadatel/ka samoživitel/ka pracující, 

            mající svěřené do výchovy dítě nebo děti do 18 let    6 bodů  

 žadatel(ka) samoživitel/ka nepracující, evid. na ÚP max. 6 měs.  6 bodů 

 žadatel/ka samoživitel/ka celodenně pečující o dítě,      

            pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský  

            příspěvek, popř. DSSP       6 bodů  

 žadatel/ka osaměle žijící – pracující      3 body 

 zdravotně postižený občan – držitel průkazu ZTP/P a ZTP  4 body 

 žadatel/ka osaměle žijící nad 65 let      3 body 

 žadatelé – manželé nad 65 let      3 body   

 ostatní žadatelé                                                                                       1 bod 
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2. Charakter bytu  

 

 zdravotně závadný byt        4 body 

 byt se sníženou kvalitou        3 body 

 byt se základním příslušenstvím                                                       0 bodů 

 

Sníženou kvalitou dle zákona je byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným 

základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, 

nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství. Základním příslušenstvím je 

koupelna nebo koupelnový (sprchový) kout a splachovací záchod, který může být v domě i 

mimo byt, pokud je používá jen nájemce bytu. Za ústřední vytápění se považuje vytápění 

zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který j umístěn v místnosti pro to určené, 

včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo jiné elektrické či plynové vytápění. 

Zdravotně závadný byt je nutno doložit potvrzením hygienika.  

 

 

3. Velikost bytu 

 

Obytná plocha bytu na 1 osobu v m2 včetně dětí:  

 do 5 m2         3 body 

 5 – 9 m2         2 body 

 9  a více m2        1 bod 

 

Podle daného kriteria se žadateli přidělují body podle stávajících podmínek bydlení, tedy 

kolik m2 má aktuálně k dispozici k užívání žadatel s ostatními členy domácnosti, s nimiž hodlá 

obecní byt užívat.  

 

4. Subjektivní kriterium 

 

Na základě všech poznatků a dostupných informací o žadateli může každý člen provádějící 

sociální šetření přidělit s uvedením důvodů     -3 až + 3 body 

 

5. Okolnosti snižující závažnost současné bytové situace 

 

Nedokládání požadovaných dokladů – jakékoliv změny od data podání žádosti (rozvod, 

změna jména, pravidelný doklad o výši příjmů, SSP, důchodové výměry, změna trvalého 

pobytu aj.)          -5 bodů 

 

Nedoložení jakéhokoliv z dokladů v době podání žádost o byt může mít za následek změnu 

osobní i bytové situace žadatele a bude odečteno 5 bodů bez ohledu na počet nedodaných 

dokladů.  

 

 

Minimální počet bodů pro uznání nároku na sociální byt je 5 bodů.  

 

Při udělování sociálního bytu (bytů) bude na základě bodovacího systému vytvořen 

seznam náhradníků.  

 

Při rovnosti bodů se pořadí žadatelů určí losem.  
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