
BYTOVÁ POLITIKA 

statutárního města Plzně



Základní informace o městě

➢ čtvrté největší město v ČR

➢ členěné do 10 městských obvodů

➢ 172 441 obyvatel z toho 83 871 mužů a 88 570 žen

➢ 36 000 obyvatel města starších 65

➢ velmi nízká nezaměstnanost 2,5 %

➢ univerzitní město

➢ dobrá síť sociálních služeb

➢na území města Plzně je 85 943 bytů



Městský bytový fond

Ve vlastnictví města je cca 2 901 bytů, z toho:

➢ 508 bytů pro osoby starší 65 let a invalidní důchodce
➢ 107 bezbariérových bytů
➢ 689 bytů se sníženým nájemným
➢ 45 bytů s podporou sociálního pracovníka

Správu domů, bytů a nebytových prostor zajišťuje akciová
společnost vlastněná městem.



Nájemné v Plzni

➢ základní nájemné: 86,86 Kč/m2/měsíc/podlahové plochy
bytu

➢ nájemné se může měnit v závislosti na koeficientu domu
(až -30%) a vybavení bytu

➢ u bytů zvláštního určení: 50 Kč/m2/měsíc/ plochy bytu

➢ tržní nájemné v Plzni v rozmezí od 130 do 150 Kč/m2 plochy
bytu/měsíc



Výchozí situace 

➢ rok 2015 vedení města Plzně zadalo společný úkol Odboru bytovému

a Odboru sociálních služeb MMP - vytvořit Koncepci bydlení

➢ problematika bydlení se dlouhodobě objevuje u všech cílových

skupin komunitního plánování města

➢ za vzájemní spolupráce vznikla Koncepce sociálního a dostupného

bydlení statutárního města Plzně na 2016 – 2020

➢ projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni



Co Plzni přinesla realizace projektu

➢ progresivní nastavení bytové politiky města včetně

nového transparentního systému nájemného bydlení

➢ propojení pracovníků Odboru bytového a sociálních pracovníků

➢ vznik Kontaktního místa pro bydlení

➢ propracovaný systém prevence ztráty bydlení

➢ definování termínu sociální bydlení – bydlení

s podporou sociálního pracovníka



Koncepce sociálního a dostupného 
bydlení statutárního města Plzně na 

roky 2019 - 2022 

Cílem této koncepce je nastavit systém vstřícné, dostupné a kvalitní bytové

politiky města směrem k jeho občanům a těmto vybraným cílovým skupinám

obyvatel: senioři, osoby se zdravotním postižení a osoby o ně pečující,

mladé domácnosti do 35 let, domácnosti s podporou sociálního

pracovníka.

Dalším cílem je umožnit žadatelům o městské bydlení získání bytu

za zcela transparentních podmínek.



Analýza  městského bytového fondu

➢ počáteční stav v roce 2014 - 311 dlouhodobě volných
bytů (včetně 100 bytů nad 90 m2 )

➢ průměrné náklady na opravu jednoho bytu - 175 000 Kč

➢ vytipovány byly nemovitosti k prodeji

➢ finanční prostředky z prodeje bytů byly následně použity na
opravu bytů

➢ na konci roku 2018 zbývalo pouze 35 dlouhodobě
volných bytů



Zajištění dostatečného bytového 
fondu

Senioři, osoby se 

zdravotním 

postižením 

Byty pro zdravotně 

postižené a osoby 

pečující o postižené

Mladé domácnosti 

do 35 let věku 

(včetně absolventů)

Byty s podporou 

sociálního 

pracovníka

Vybudováno nových 

bytů v letech

2016-2018

35 3 4 45

Počet bytů

k 31. 12. 2018

508 107 Nelze definovat 37

Počet plánovaných 

bytů 2019 - 2022

79

(z toho 11 DPS)

42 56 ---

Cílový stav 700 150 500 50

Nutno vybudovat 113 1 444 13





Realizovaná výstavba v letech 
2017 - 2018 

Rekonstrukce bytů v domě Plachého 42, 44, 46, 48

50 bytových jednotek 1+1 a 1+kk, podlahové plochy od 22 m2 do 44 m2

Celkové náklady 44,9 mil. Kč

Nástavba domu a rekonstrukce nevyužitých prostor U Jam 23 +

výměna lodžiových sestav a zateplení fasády

15 upravitelných bytových jednotek 1+1, podlahové plochy cca 36 m2 – jeden byt
pro zrakově postižené.

Celkové náklady 44,736 mil. Kč







Realizovaná výstavba v letech 
2017 - 2018 

Sociální byty s dotací

15 bytových jednotek – IROP, ITI rekonstrukce bytů ze stávajícího nevyužitého
bytového fondu města

Celkové náklady 10,741 mil. Kč, z toho dotace 9,652 mil. Kč



Výstavba 2019 - 2020 
Rekonstrukce nevyužitých nebytových a společných
prostor domu Prostřední 48

20 bytových jednotek 1+1 (6) a 1+kk (14), podlahové plochy cca 40 m2, resp. 30 m2

zateplení fasády+výměna oken a zázemí pro organizaci TOTEM

Odhadované celkové náklady 50 milionů korun

Osm nových sociálních bytů v objektu U Radbuzy 8

Dotace v rámci výzvy IROP – Integrované projekty IT

Odhadované celkové náklady 13,7 milionů korun



Revitalizace  Zátiší
Původních 23 domů s 92 byty bude zbouráno a místo nich město postaví 18 nových
domů, s přibližně 183 bytovými jednotkami o velikostech 1+kk a 2+kk.
Projekt bude hotov na podzim 2022 a bude stát cca 400 mil. Kč.
V celé lokalitě bydlelo podle údajů posledního sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011
celkem 841 obyvatel, z toho v městských bytech bydlelo 256 obyvatel.

STRUKTURA BUDOUCÍCH NÁJEMNÍCH BYTŮ

➢ 18 bezbariérových bytů

➢ 42 bytů bude určeno seniorům a osobám se zdravotním

postižením III. stupně

➢ 56 startovacích bytů

➢ 8 bytů pro mladé se zdravotním postižením

➢ 8 bytů pro osoby/rodiny pečující o zdravotně postižené dítě

➢ 8 bytů pro osoby se zdravotním postižením

➢ 32 bytů pro původní obyvatele

➢ 11 bytů - dům s pečovatelskou službou





Plánovaná nová výstavba

Rekonstrukce domů Korandova

Kompletní rekonstrukce třech domů a následná revitalizace veřejného
prostoru v lokality zvané „Plac“.

Odhadované celkové náklady 80 milionů korun

Výstavba nových služeb pro lidi bez domova

Nový azylový dům pro lidi bez domova vyžadující specifickou péči/pomoc

Nová noclehárna včetně lepšího zázemí pro denní centrum

Odhadované celkové náklady 80 milionů korun



Děkuji za pozornost!

Statutární město Plzeň

náměstí Republiky 16

306 32 Plzeň

www.plzen.eu

Bc. David Šlouf, MBA

radní města Plzně  pro oblast ekonomickou, bytovou                                  

a nakládání s majetkem


