
Dotazníkové šetření
mezi obcemi II. a III. typu 

Řešení nepříznivé sociálně-bytové situace občanů z pohledu zástupců 
obcí



Řešení nepříznivé sociálně-bytové situace občanů z pohledu 
zástupců obcí

➢ Hlavním cílem bylo zmapování možných variant bydlení jako nástrojů
pomoci na úrovni obcí pro osoby v bytové nouzi, které významně
doplňují sociální služby

➢březen/únor 2019

➢35 obcí celkem – 15 ORP; 20 OPOU

➢Návratnost: 11 ORP; 6 OPOU



Jak často se průměrně ve Vašem běžném pracovním 
měsíci setkáváte s osobami v bytové nouzi?
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Otázka č. 2

Každý den 3x do týdne 4x do měsíce Nesetkávám jiné



Určete, kolik je přibližně v obci občanů, kteří jsou v bytové nouzi (Ke každému bodu 
doplňte co nejaktuálnější počet obyvatel. V případě, že se ve vaší obci některé skupiny 
nevyskytují, doplňte 0. Pokud je počet neznámý doplňte počet neznámý) 
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Otázka č. 3O. bez střechy

Ubytovny

Azyl. Domy

Domy na půli cesty

Věznice

Ústavní výchova

NRP

Osoby v nejistém bydlení

O. v nevyhovujícím bydlení

O. znevýhodněné na trhu práce: Senior

Osoby znevýhodněné na trhu práce: O. se zdrav.
postižení



Jakými nástroji disponuje obec v případě, že je zjištěno, že se na 
území obce nachází občan či rodina v bytové nouzi – popište, jak 
tuto nepříznivou sociální situaci obec řeší.
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Otázka č. 4

Žádost o městský byt

Krizové bydlení

Městská ubytovna

Pobytová služba (azylový dům, domov pro seniory, atd.)

Byty pro příjmově vymezené skupiny

Sociální byty

Jednání s majiteli ubytoven

Sociální práce (poradenství, depistáž)

Doporučení pro odbor majetku

Spolupráce s návaznou sítí (ÚP, NNO, ...)

Startovací byty

Byty zvláštního určení /DPS

Ubytovny

Noclehárna



Existuje ve Vaší obci forma bydlení, která by se dala 
označit za formu sociálního bydlení?
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Otázkač. 5

Ano Ne



Doplňte tabulku informacemi, jaké formy bydlení pro osoby v bytové 
nouzi se ve vaší obci nacházejí, pro jakou cílovou skupinu jsou určeny, 
s jakou kapacitou a s jakými podmínkami. 
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Otázka č. 6



Ve stručnosti popište, jakým způsobem je řešena situace, kdy osoba, nacházející se 
v bytové nouzi, nesplňuje dané požadavky obce viz. tabulka č. 6. Přesto její nepříznivá 
sociální situace vyžaduje okamžitou intervenci. Bez intervence by došlo k rapidnímu 
zhoršení sociální situace a ohrožení života a zdraví jednotlivce/rodiny. 
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Otázka č. 7Pobytové služby (AD, DD, Dům na půli cesty)

Zrychlené přidělení městského bytu

Udělení vyjímky

Řeší se NSS, jako v bodě 4.

Krizový byt/lůžko

Ubytovna

Noclehárna

Zdravotní zařízení

Spolupráce s ÚP

Úmístění dítěte do ZDVOP

Spolupráce s OSPOD

Hledání vhodného bydlení (soukromí
pronajímatelé)



V případě vyskytnutí náhlé krizové situace spojené se ztrátou 
bydlení (případ domácího násilí, vystěhování rodin s dětmi 
z ubytovny, atd.) disponuje město krizovým lůžkem či bydlením? 
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Otázka č. 8

ano ne



Je v plánu města v budoucnu zřídit sociální bydlení pro osoby 
v bytové nouzi? 
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Otázka č. 9

Ano

spíše ano

Ne

Spíše ne

Jen v případě, že to uloží zákon

Nevím

Jiná odpověď



Nacházejí se v obci formy bydlení, které jsou určeny převážně pro osoby sociálně 
slabé, ale nejsou ve vlastnictví obce, ale soukromých pronajímatelů? (Komerční 
ubytovny, byty v sociálně vyloučených lokalitách) 
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Otázka č. 10

ano ne nevím


