
Poznámka:

1. Kolik bytů vlastní celkem vaše město? Stav k 31.10.2018

Celkem 2016 2017

2. Kolik bytů ve vlastnictví vašeho města se uvolnilo v 

posledních dvou letech (v roce 2016 a 2017)? Uveďte, 

prosím, zvlášť za každý rok (nikoli v součtu). 130 66 64 Obecní byty jsou po uvolnění obsazovány novými nájemci.

Celkem Menší rekonstrukce

Zásadní 

rekonstrukce  

3. Kolik z bytů ve vlastnictví vašeho města je aktuálně 

neobsazených z důvodu potřeby rekonstrukce? A kolik z 

těchto bytů vyžaduje rekonstrukce v menším rozsahu 

(zhruba do 100 tisíc Kč) a kolik jich vyžaduje zásadní 11 2 9 Stav k 31.10.2018

Celkem 2016 2017

4. Kolik bytů vaše město v posledních dvou letech (v roce 

2016 a 2017) pronajalo v režimu sociálního bydlení? (Do 

toho nezapočítávejte byty zvláštního určení – 

bezbariérové, ani DPS.) Uveďte, prosím, zvlášť za každý rok 29 17 12

Celkem rodin

Rodiny z azylových 

domů

Rodiny z 

ubytoven

5. Kolik bytů vaše město v posledním roce (2017) pronajalo 

rodinám s dětmi, jež bezprostředně předtím žily v 

ubytovně (jedno zda soukromé či vlastněné obcí) nebo 

azylovém domě? Uveďte, prosím,  zvlášť za ubytovny a 10 2 8 informace od OSVZ Města Příbram

Rodiny v azylových 

domech

Rodiny na 

ubytovnách

Rodiny v 

nevyhovujících 

bytech Informace ke stavu pouze v zařízeních Města Příbram (AZD,  městské ubytovně )

606



6. Kolik podle vašeho odhadu žije na území vašeho města 

rodin s dětmi v ubytovnách (jedno zda soukromých či 

vlastněných obcí), azylových domech a kolik v 

nevyhovujícím bydlení (tedy v bytech, jež jsou ve špatném 

technickém či hygienickém stavu, včetně bytů, jež jsou 

přelidněny)? Uveďte prosím za každou kategorii (ubytovny, 

azylové domy, nevyhovující bydlení) zvlášť.

V roce 2017 bylo v AD 

ubytováno 43 rodin 

(úplné rodiny, matky s 

dítětem, otci s dítětem) 

z toho bylo 24 s TP v 

Příbrami, 14 rodin s TP 

v ORP a 5 rodin s TP 

mimo ORP s vazbou na 

Příbram.   žádné pronajímané byty či buňky ve vlast. Města nejsou ve snížené kvalitě - nevyhovující bydlení
2 - r. 2016, 0 - r. 2017 na městské ubytovně nejsou ubytovávány rodiny s dětmi od r. 2017, v r. 2016 na
0 - r. 2017 městské ubytovně 2 rodiny s dětmi


