
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 81 

 DNE: 15. 01. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1367/2018/OS 

 

NÁZEV: 
 

Krizové bydlení 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou chce řešit situaci svých občanů, kteří se ocitli v nenadálé životní situaci. 
Občanům města Žďáru nad Sázavou může být poskytnuto krizové ubytování v pokoji Hotelového 
domu Morava, pokud se ocitli v nenadálé životní situaci 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 

1. Rada města po projednání schvaluje pravidla pro přidělení krizového pokoje 
v přiloženém znění. 

 
2. Rada města po projednání pověřuje místostarostu města, pana Ing. Josefa Klementa 
rozhodováním o přidělení krizového pokoje na Hotelovém domě Morava na základě 
prošetření a vyhodnocení sociálním a majetkoprávním odborem.  
 

 

 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

Odbor sociální 

Předkládá: 

Ing. Petr Krábek 

 

BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Krizové bydlení ve Žďáře nad Sázavou 
Počet stran:  2 
Počet příloh:  1 Pravidla pro přidělení krizového pokoje 
  
Popis 
Město Žďár nad Sázavou nemá v současné době zajištěnu možnost poskytnutí pomoci občanům, 
kteří se ocitli v nenadálé životní situaci. Toto by se dalo řešit buď poskytnutím krizového bytu nebo 
poskytnutím krizového pokoje. Problémem u krizového bydlení je to, že jeho potřeba se nedá 
očekávat, ani plánovat. Vždy přijde nenadále a je nutné ihned operativně jednat. V případě 
krizového bytu by to znamenalo blokování jedné bytové jednotky k tomuto účelu, což je problém, 
protože město Žďár nad Sázavou má celkově nízký počet bytů. U krizového pokoje je situace o 
trochu příznivější, pokud se podaří vyjednat rozumné podmínky s poskytovatelem ubytovacích 
služeb. 

Po jednání s ředitelem PO Sportis, panem MVDr. Kovaříkem se podařilo najít řešení. 

Na Hotelovém domě Morava máme dohodnuto, že v případě potřeby budeme mít k dispozici jeden 
pokoj v co nejrychlejší době (do několika hodin). Pobyt bude příspěvkovou organizací Sportis 
vyfakturován městu podle odbydlených dnů. 

Město Žďár nad Sázavou má v rozpočtu pro rok 2018 k tomuto účelu schválenou částku ve výši 
100 tis. Kč. 

V roce 2017 jsme řešili jeden případ maminky s dětmi po opuštění azylového domu pro matky 
(otce) s dětmi. V roce 2016 jsme řešili bydlení rodiny, které vyhořel byt. 

Dá se však předpokládat, že pokud bude město tuto formu pomoci nabízet, bude o ni zájem. Bude 
nutné dobře nastavit životní situace, ve kterých mají občané na využití krizového pokoje nárok, 
maximální možnou dobu využívání krizového bydlení. Doporučujeme poskytnout pokoj na 
minimální nezbytně nutnou dobu, maximálně však na 3 měsíce. Dále, zda a za jakých podmínek 
bude možné pobyt prodloužit, kolikrát a na jak dlouho. Je také nutné rozhodnout o zodpovědné 
osobě, která bude o přidělení krizového pokoje rozhodovat.  

Doporučujeme nabídnout pomoc občanům města Žďáru nad Sázavou, kteří se ocitli v nenadálé 
životní situaci, jako např.: 

 požár ve stávajícím obydlí 

 zatopené obydlí po záplavách, povodních 

 poškození obydlí díky povětrnostním vlivům (při silném větru, bouřce, krupobití apod.) 

 výbuch plynu ve stávajícím bytě či bytovém domě 

 technická havárie, která znemožní dočasně užívat stávající obydlí 

 domácí násilí 

 náhlá ztráta bydlení rodiny s dětmi, ne vlastní vinou, apod. 

 ostatní případy dle rozhodnutí rady města 

V každém případě by mělo být podmínkou, že stávající bydlení nelze užívat, a že občané užívající 
krizový pokoj budou spolupracovat se sociálním pracovníkem, aby měli partnera pro řešení jejich 
krizové životní situace. 

Dá se předpokládat, že se nastavené podmínky pro poskytnutí krizového pokoje budou lišit od 
představ mnohých občanů, kteří budou svou životní situaci hodnotit jako krizovou a budou 
ubytování požadovat. 

Velkým otazníkem je, jak se budeme stavět (zejména strážníci MP) k osobám bez přístřeší, bez 
prostředků, kteří se ve Žďáře ocitli tak, že zde náhodně vystoupili nebo byli z vlaku vykázáni 
průvodčím, popř. policií. V období zimy a mrazu je tato situace řešena azylovém domem, ale mimo 
toto období ne. Dle mého názoru se jedná o jinou situaci, která nesplňuje podmínky nenadálé 
životní situace. 

Rozhodovat o tom, kdo bude, či nebude moci užívat krizový pokoj, by měla rada města. To však 
není praktické vzhledem k situaci, kterou je nutné řešit okamžitě. Z tohoto důvodu doporučuji, aby 
rada města pověřila rozhodováním příslušného garanta za sociální oblast. Sociální odbor i odbor 
majetkoprávní bude situaci žadatelů prošetřovat a vyhodnocovat na základě pokynu příslušného 
garanta.  

 
 



Geneze případu 
Jedná se o novou službu, která se nově nastavuje 

 
Návrh řešení:  
Je uvedeno v předloženém materiálu.  
 
Varianty návrhu usnesení:  
Nejsou varianty 
 

Doporučení předkladatele 
Schválit návrh usnesení 
 
Stanoviska: majetkoprávní odbor souhlasí s předloženým materiálem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pravidla pro přidělení krizového pokoje ve Žďáře nad Sázavou 
 

Město Žďár nad Sázavou chce řešit situaci svých občanů, kteří se ocitli v nenadálé životní situaci. 
Občanům města Žďáru nad Sázavou může být poskytnuto krizové ubytování v pokoji Hotelového 
domu Morava, pokud se ocitli v nenadálé životní situaci, jako např.: 

 

 požár ve stávajícím obydlí 

 zatopené obydlí po záplavách, povodních 

 poškození obydlí díky povětrnostním vlivům (při silném větru, bouřce, krupobití apod.) 

 výbuch plynu ve stávajícím bytě či bytovém domě 

 technická havárie, která znemožní dočasně užívat stávající obydlí 

 domácí násilí 

 náhlá ztráta bydlení rodiny s dětmi, ne vlastní vinou, apod. 

 ostatní případy dle rozhodnutí rady města 

 

Podmínkou pro poskytnutí krizového pokoje je fakt, že nenadálá událost způsobila, že stávající 
bydlení nemůže žadatel pro jeho značné poškození užívat.  

Občané užívající krizový pokoj budou spolupracovat se sociálním pracovníkem, aby měli partnera 
pro řešení jejich krizové životní situace. 

Krizový pokoj bude občanům města Žďáru nad Sázavou poskytnut bezplatně na minimální 
nezbytně nutnou dobu. Nejdéle však na dobu 3 měsíců. Tato doba nemůže být prodloužena.  

 


