
SOCIÁLNÍ BYTY 

 

Husova, Škodova, Tovačovská, Kojetínská 

DOSTUPNÉ BYTY Denisova, Generála Štefánika, Nám. Fr. Rasche, Jižní 

čtvrť I/21-22, II/5, II/13, III/1-5, Kainarova 12 

 

BYTY OBSAZOVANÉ FORMOU 

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

volné byty v prodaných domech a ostatní byty (mimo 

byty sociální, dostupné a byty zvláštního určení) 

 

 

Kritéria pro poskytnutí sociálního bytu do nájmu: 

a) plná svéprávnost žadatele, 

b) bezdlužnost žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, vůči městu 

Přerov. Za bezdlužnost se rovněž považuje absence nesplatných závazků vůči 

statutárnímu městu Přerov podložených splátkovým kalendářem,  

c) příjem domácnosti do 2,4 násobku životního minima za poslední čtvrtletí předcházející 

měsíci, ve kterém žadatel žádá o nájem sociálního bytu. 

 

Kritéria pro poskytnutí dostupného bytu do nájmu: 

a) plná svéprávnost žadatele,  

b) bezdlužnost žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, vůči městu 

Přerov. Za bezdlužnost se rovněž považuje absence nesplatných závazků vůči městu 

Přerov podložených splátkovým kalendářem,  

c) platná pracovní smlouva, popř. jakákoliv jiná doložená účast na trhu práce, kdy žadatel 

nebo některá ze zletilých osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, 

byla v posledních 3 letech zaměstnancem nebo se jinak pracovně uplatnil alespoň 

po dobu 6 kalendářních měsíců.  Splnění podmínky účasti na trhu práce se také 

prokazuje dokladem o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovním 

uplatnění v rámci institutu veřejně prospěšné práce, společensky účelného pracovního 

místa, veřejné služby, dobrovolnictví,..). U osob, které mají přiznaný invalidní nebo 

starobní důchod, se podmínka účasti na trhu práce nevyžaduje. Účast na trhu práce se 

rovněž nevyžaduje u osamělých rodičů, kteří celodenně pečují o zdravotně postižené 

dítě s přiznaným příspěvkem na péči alespoň II. stupně. U osamělých rodičů pečujících 

o dítě mladší 3let se za prokázání účasti na trhu práce považuje vznik nároku 

na peněžitou pomoc v mateřství předcházejícímu aktuálnímu rodičovskému příspěvku, 

d) příjem domácnosti do 2,4 násobku životního minima za poslední čtvrtletí předcházející 

měsíci, ve kterém žadatel žádá o nájem dostupného bytu, 

e) absence přestupků definovaných v čl. IV, odst. 5 písm. e) za poslední 1 rok. 

 

Základními kritérii pro přidělení bytu formou výběrového řízení je plná svéprávnost 

zájemce a jeho bezdlužnost vůči městu Přerov. Pro výběr nájemce je rozhodující výše 

nabídnutého nájemného s přihlédnutím k dalším doloženým dokladům k přihlášce 

do výběrového řízení. 


