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Příloha usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR11_0996 ze dne 23. 08. 2011 

Pravidla pro poskytnutí místa na ubytovně MČ Praha 1 

Poskytnutí  ubytování - místa na ubytovně MČ Praha 1, Ve Smečkách 26, Praha 1 je dle 
těchto „Pravidel“ vymezeno  k následujícím účelům: 

1. Pro uvolnění bytů v majetku MČ Praha 1 blokovaných dosavadním nájemcem, 
kterému bylo zrušeno užívací právo k bytu 

2. Pro řešení  případů ze seznamu žadatelů o byt ze sociální rezervy, kde je dostačující 
poskytnutí místa na  ubytovně 

3. Pro řešení bytové situace obyvatel MČ Praha 1, kteří z různých důvodů nesplňují 
požadavky na přidělení bytu ze sociální rezervy. 
  

Tato „Pravidla“ se netýkají přechodného řešení bytové situace pracovníků vybraných profesí, 
tj. např. učitelů, zdravotníků, policistů, strážníků, pečovatelek, zaměstnanců MČ P1, apod.  

Pomoc dle bodu 1. – 3.  je obcí poskytována na základě „Žádosti o přidělení ubytovny“ 
podané žadatelem. Na přidělení místa na ubytovně není právní nárok. O přidělení  rozhoduje, 
na základě doporučení Sociální komise, Rada městské části Praha 1. Kromě splnění 
základních podmínek (viz §1) je každý případ individuálně posuzován zejména s ohledem na 
sociální potřebnost žadatele (např. zdravotní stav, apod.). Splnění základních podmínek 
automaticky nezakládá právo na přidělení místa na ubytovně. 

 

I. Pronájem obytné místnosti na ubytovně 

§ 1 

Žadatel musí splňovat tyto základní podmínky: 

a) Je občanem České republiky 

b) V době podání žádosti je hlášen k trvalému pobytu v Praze 1 minimálně 6 měsíců 

c) Není a nebyl účastníkem privatizace bytů z majetku státu nebo obce, 

d) Není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného 
k bydlení, ani členem žádného bytového družstva  

e) Nemá žádné finanční závazky vůči MČ Praha 1 nebo má uzavřený splátkový 
kalendář, který je řádně plněn. 

 

§ 2 
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Místo na ubytovně se pronajímá na základě Smlouvy o nájmu obytné místnosti na dobu 
určitou 1 rok.  
 
 

§ 3 

Postup při podání žádosti: 
 

1. Žadatel/ka doloží: 

a) řádně vyplněný formulář Žádost o přidělení ubytovny 

b) všechny doklady uvedené v žádosti 

c) jakékoliv změny v žádosti do 30 kalendářních dnů od doby, kdy změna nastala 

2. Vyplněný formulář společně s požadovanými doklady předá žadatel Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1. Žadatelé mohou být 
vyzváni k osobnímu projednání své žádosti. Závěry budou podkladem pro jednání 
Sociální komise, která je poradním orgánem Rady městské části Praha 1. 

3. Pokud žadatel nedoloží řádně vyplněný formulář včetně požadovaných příloh nebo 
pokud se bez vážných důvodů nedostaví na jednání, na které bude pozván, nebude 
jeho žádost projednána. 

 

§ 4 

Postup při hodnocení žádosti: 

1. Kompletní žádost bude vyhodnocena Sociální komisí Rady městské části Praha 1. 
V případě, že tato komise doporučí poskytnutí místa na ubytovně, Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví vypracuje do 14 dnů materiál do Rady městské části Praha 1, 
který předloží Radě městské části Praha 1 zástupce starosty, kterému je svěřena 
sociální oblast. 

2. V případě, že Rada městské části Praha 1 schválí poskytnutí místa na ubytovně, 
vyhotoví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvu o nájmu obytné místnosti, 
kterou předloží k podpisu zástupci starosty, kterému je svěřena sociální oblast. Žadatel 
bude vyzván k podpisu Smlouvy o nájmu obytné místnosti, kterou je povinen 
podepsat do 1 měsíce od výzvy k podpisu smlouvy; ve výjimečných a odůvodněných 
případech se tato lhůta prodlužuje na 2 měsíce.  

3. Pokud Rada městské části Praha 1 přidělení místa na ubytovně neschválí, bude žádost 
spolu s přiloženými doklady archivována Úřadem městské části Praha 1 v souladu 
s předpisy spisové a archivační služby. 
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4. Novou žádost o přidělení místa na ubytovně nebo žádost o znovuprojednání již podané 
žádosti projedná Sociální komise Rady městské části Praha 1 jen tehdy, je-li doložena 
novými aktuálními skutečnostmi.  

 

II. Prodloužení pronájmu obytné místnosti na ubytovně 

 

§ 5 

Smlouva o nájmu obytné místnosti se prodlužuje na dobu určitou, max. 1 rok 

 

§ 6 

Podmínky prodloužení pronájmu obytné místnosti na ubytovně: 

a) Je občanem České republiky  

b) V době podání žádosti je stále hlášen k trvalému pobytu v Praze 1  

c) Není a nebyl účastníkem privatizace bytů z majetku státu nebo obce,  

d) Není stále vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného 
k bydlení, ani členem žádného bytového družstva  

e) Nemá žádné finanční závazky vůči MČ Praha 1 nebo má uzavřený splátkový kalendář, 
který je řádně plněn 

f) Neporušuje opakovaně nebo hrubým způsobem Smlouvu o nájmu obytné místnosti na 
ubytovně a Ubytovací řád 

 

§ 7 

Postup při podání žádosti o prodloužení: 
 

a) Žadatel/ka v žádosti o prodloužení (není  předepsaný formulář žádosti o prodloužení) 
stručně popíše svou sociálně-bytovou situaci, kterou příp. doloží přílohami a doklady, 
a to nejpozději 2 měsíce před datem skončení platnosti smlouvy. 

 
b) Žádost předá žadatel/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části 

Praha 1. 
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c) Žadatelé mohou být vyzváni k osobnímu projednání jejich žádosti, příp. u nich může 
být provedeno sociální šetření. Závěry budou podkladem pro jednání Sociální komise. 

 
d) Pokud žadatel/ka nepožádá o prodloužení nebo pokud se bez vážných důvodů 

nedostaví na jednání, na které bude pozván/a, příp. odmítne sociální šetření, nebude 
jeho/její žádost projednána a Smlouva o nájmu obytné místnosti nebude prodloužena 
s tím, že nejpozději poslední den termínu platnosti „Smlouvy“ bude povinen/povinna  
se z ubytovny vystěhovat. 
 

 

§ 8 

 

Postup při hodnocení žádosti o prodloužení: 
 
Žádosti budou vyhodnoceny Sociální komisí Rady městské části Praha 1. V případě, že tato 
komise doporučí prodloužení Smlouvy o nájmu obytné místnosti, Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví vypracuje do 14 dnů materiál do Rady městské části Praha 1, který předloží 
Radě městské části Praha 1 zástupce starosty, kterému je svěřena  sociální oblast. 
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