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Č. j: MMH/114885/2016 

Počet listů dokumentu: 2 

                                                                                                          Zn.: ZS/42/RMH/2016 
Rada  města  Havířova  

usnesením č. 2712/56RM/2016 ze dne 21.12.2016 schválila tento: 

 

 

Statut komise bytové  
 

 

Článek I 

Náplň činnosti 

 

1. Iniciativní funkce (návrhy, podněty) 

 
Komise bytová předkládá Radě města Havířova (dále jen „RMH“) podněty a návrhy 

k přijetí zásadních opatření na úseku bytové problematiky týkající se: 

a) koncepce bydlení ve městě 

b) převodů obytných domů z majetku města Havířova do osobního vlastnictví 

c) bytů v Domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) a bezbariérových bytů 

d) vyhledávání nebytových prostor vhodných k rekonstrukci na byty zvláštního určení 

(dále jen „BZU“) 

e) návrhů na řešení problematiky neplatičů zejm. v BZU 

f) jiných otázek, týkajících se bytového fondu města, dle rozhodnutí RMH. 

 

2. Poradní funkce - stanoviska 

 

Komise bytová předkládá RMH svá zdůvodněná stanoviska a vyjádření k: 

a) žádostem občanů o přednostní přidělení bytů, bytů v DPS a bezbariérových bytů 

b) žádostem o přidělení jiného bytu ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů 

c) žádostem o podnikání v bezbariérových bytech a v bytech v DPS 

d) žádostem o udělení výjimky při nesplnění podmínek pro přidělení bytů 

e) přidělování bytové náhrady na základě soudního rozhodnutí neplatičům bydlících v 

DPS nebo v bezbariérových bytech  

f) výměně bytů v DPS a bezbariérových bytů 

g) dalším záležitostem dle rozhodnutí RMH. 
 
3. Poradní funkce - doporučení 
 

Komise bytová doporučuje ke schválení RMH: 
a) pořadníky pro přidělování BZU, případně přednostní přidělení bytů v DPS ze 

zdravotních důvodů 
b) pořadí naléhavosti žadatelů o byty v DPS, případně přednostní přidělení bytů v DPS ze 

zdravotních důvodů. 
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Článek II 

Rozsah oprávnění 

  

1. Ve spolupráci s odborem správy a rozvoje majetku MMH se komise bytová účastní  

šetření žádostí občanů o mimořádná přidělení obecních bytů nad rámec „Zásad pro 

uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova“, vniknou-li při 

posuzování žádosti důvodné pochybnosti o správnosti údajů, které žadatelé uvádějí. 

 

2. Ve spolupráci s odborem sociálních věci MMH se komise bytová podílí: 
a) na přípravě sestavování pořadníků na přidělení nebo výměny BZU 
b) na šetření žádostí v místě trvalého příp. faktického bydliště žadatele o přednostní  

přidělení bytu v DPS nebo bezbariérového bytu. 
 

3. Komise bytová je oprávněna požadovat prostřednictvím tajemníka komise bytové od 

příslušných odborů MMH obecné informace o pomoci města zdravotně postiženým 

občanům. 
 
4. Komise bytová spolupracuje s příslušným odbory MMH na přípravě koncepčních 

materiálů k bydlení.  

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Jednání komise bytové se řídí Jednacím řádem komisí RMH zn. ZS/23/RMH/2010 ze dne 

    15.12.2010. 

 

2. Komise bytová se při své činnosti řídí platnými zákony i vyhláškami, vnitřními předpisy 

MMH, usneseními orgánů města a plánem činnosti komise bytové.  

 

3. Komise bytová může požádat RMH o změnu a doplnění tohoto Statutu. 

 

4. Tímto Statutem se ruší Statut komise bytové zn. ZS/24/RMH/2010 ze dne 15.12.2010. 

 

5. Tento Statut nabývá účinnosti dnem  1.1.2017. 

 

 

 

Za Radu města Havířova: 

 

 

 

Mgr. Jana Feberová v.r.                                                  Bc. Josef Bělica v.r. 

primátorka města          náměstek primátorky  

 


