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13.4.2017 CJ MML 082590/17 Bc. Dana Morcová/485 243 184 25.4.2017 

 
 
 
Vážený pane 
 
odpovídáme na Vaši žádost doručenou dne 18. 4. 2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., v níž se dotazujete na informace ohledně bytů zvláštního určení, a to bytů 
bezbariérových nebo upravitelných ve vlastnictví statutárního města Liberec.   
 

1) V období od 1. 12. 2016 do 10. 4. 2017 byly v této kategorii přiděleny 2 byty, 
a to o velikosti  1+kk a 2+1. Ke dni 10. 4. 2017 je v této kategorii 124 bytů obsazených 
a 1 byt volný (jde o byt 3+kk, který bude přidělovat humanitní komise dne 25. 4. 2017). 

2) K Vašemu dotazu ohledně důvodů přidělení bytů konkrétním osobám sdělujeme, 
že statutární město Liberec nemůže dle platné legislativy poskytnout citlivá data ani 
osobní údaje žadatelů. Proto Vám pouze sdělujeme anonymní statistická data, která 
korespondují s podmínkami pravidel pro přidělování bytů.  
V kategorii bytů zvláštního určení – bezbariérových nebo upravitelných byly přiděleny 
byty jednomu žadateli s ID II. stupně, dále jednomu žadateli s ID III., dále jedné osobě, 
která je držitelem průkazu ZTP, jedné osobě, která je držitelem průkazu ZTP/P a rovněž 
osobě, jíž byl přiznán příspěvek na péči ve III. stupni závislosti.  

3) V případě přidělení bytu 1+kk šlo o výměnu, resp. uvolnění bytu 3+kk po úmrtí jednoho 
ze dvou nájemců, kteří byt obývali. Uvolněný byt bude přidělovat humanitní komise 
dne 25. 04. 2017. 
V případě přidělení bytu o velikosti 2+1 šlo o 2 osoby - obě se zdravotním postižením. 
Humanitní komise vybrala z pořadníku nejvhodnější žadatele, kteří kromě naplnění 
podmínek měli žádost podánu již od 01/2014. 
Paní nebyl dosud přidělen byt z důvodu plné obsazenosti dalších bytů 
v této kategorii. 

4) Hlášenky volných bytů zvláštního určení nejsou na úřední desce standardně 
vyvěšovány. Dle Pravidel pro přidělování bytů, hospodaření s byty ve vlastnictví 
statutárního města Liberec schválených usnesením č. 667/2015 ze dne 25. 8. 2015, se 
byty v této kategorii nepřiděluj í na základě jejich prohlídek, ale na podkladě místního 
a sociální šetření. Tyto byty jsou určené zdravotně znevýhodněným a osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace. S ohledem na zdravotní stav žadatelů proto 
nejsou prohlídky bytů v této kategorii vyžadovány.  
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Vážený pane  nad rámec Vámi požadovaných informací Vám dále sdělujeme, 
že přidělování městských bytů je plně v kompetenci rady města a probíhá formou 
výběrového řízení mezi žadateli o městský byt. Všechny žádosti o byt jsou posuzovány 
v komisi humanitní. Na základě jejího doporučení o přidělení konkrétního bytu pak 
rozhoduje Rada města Liberec.  
 
Stanoviska odboru školství a sociálních věcí a odboru sociální péče k žádosti o přidělení 
bytu zvláštního určení Vaší matce paní jsou doporučující. Tato žádost 
je zařazena v pořadníku uchazečů o byty v dané kategorii.  
 
 
S přátelským pozdravem,  
 
 
 
Mgr. Pavel Kalous 
vedoucí odboru školství a sociálních věcí 
 
 
 

 
 
 
 


