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NÁZEV: 
 

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou má k dispozici 213 bytů v DPS. V seznamu žadatelů o přidělení bytu je 
279 podaných žádostí. Jednou z podmínek pro přidělení bytu v DPS je adresa trvalého pobytu na 
území, ve kterém Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou vykonává státní správu. Nejčastějším 
důvodem pro udělení výjimky je sloučení rodiny. Dnes se jedná o udělení výjimky pro paní M. Š., 
které je 80 let, je vdova a žije sama ve starším RD s bariérami, v ZR má sestru, se kterou má 
velice pěkný vztah. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v domech 
s pečovatelskou službou v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou dle přiloženého materiálu. 
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MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Žádost o udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu na území správního 
obvodu Žďáru nad Sázavou u kritérií pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou 
službou (dále jen DPS). 
Počet stran: 1 

Příloha: 0 

Popis 
Město Žďár nad Sázavou má k dispozici celkem 213 bytů v DPS. Ke dni 30. 9. 2015 je v seznamu 
žadatelů o přidělení bytu v DPS celkem 279 podaných žádostí.  

Jednou z podmínek pro přidělení bytu v DPS je adresa trvalého pobytu na území, ve kterém 
Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou vykonává státní správu. Jedná se tedy o území MěÚ 
s rozšířenou působností.  

Rada města již dříve na svém zasedání schválila udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS 
v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou u 
několika žádostí. V některých případech tato výjimka schválena nebyla. 

Nejčastějším důvodem pro udělení výjimky je sloučení rodiny. Senior zůstává mnohdy ve svém 
bydlišti sám bez příbuzných. Cítí se osamělý a téměř ve všech případech již vyžaduje péči jiné 
osoby.  Se zvýšením hranice věku pro odchod do důchodu je běžné, že děti těchto seniorů jsou v 
pracovním procesu. Nemohou za rodiči několikrát týdně jezdit a starat se o ně, ale chtějí je mít 
v blízkosti a na péči o ně se podílet a žít s pocitem klidu, že o maminku či tatínka je postaráno. 
Celorepublikovým trendem je to, že zařízení určená pro seniory jsou přeplněná a čekací doby jsou 
velmi dlouhé. Není tedy snadné své blízké někam umístit. 

Navíc pokud je udělena výjimka, tak se jedná pouze o výjimku pro zařazení žádosti do seznamu 
uchazečů. Z tohoto seznamu se teprve doplňuje pořadník pro přidělení bytu v DPS, který je vždy 
samostatně schvalován radou města. Pořadník je doplňován podle schválených kritérií, tj. dle 
sociálně zdravotní a bytové situace žadatele.  

Dnes se jedná o udělení výjimky pro paní M. Š. 

Paní M. Š. je 80 let.  Je vdova a žije sama ve starším rodinném domě. Do domu vede několik 
schodů a ty jsou pro ni velikou překážkou.  

 
 Potřebuje dohled a péči jiné osoby. Jde zejména o pořízení nákupů, 

pomoc při úklidu domácnosti a pomoc při osobní hygieně. Nyní vše zajišťuje dcera, která žije také 
v Chotěboři. Je ale velmi pracovně vytížená a nemá na maminku tolik času, kolik by bylo třeba.  
Paní M. Š. má ve Žďáře nad Sázavou sestru, se kterou má velice pěkný vztah. Proto žádá o 
umístění do Domu s pečovatelskou službou ve Žďáře nad Sázavou.  
 
Geneze případu 
Každý materiál je samostatný, vždy se jedná o jiné osoby. 
 
Návrh řešení 
Schválení udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS u uvedené 
žadatelky.  

Varianty návrhu usnesení 
Není variantní řešení.  
 
Doporučení předkladatele 
Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v domech 
s pečovatelskou službou v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou dle přiloženého materiálu. 

Stanoviska  
Odbor majetkoprávní byl s předkládaným materiálem seznámen. Nemá námitek. 
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