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Na tvorbě dokumentu se dále svými připomínkami a podněty podíleli 

členové pracovních skupin komunitního plánování. 
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Vývoj počtu obyvatel Žďáru nad Sázavou 

Stav vždy k 1. 1. daného roku 



Proč obyvatelé odchází? 

• absence možnosti vysokoškolského studia 

• omezená nabídka pracovních příležitostí 

• nedostatek nájemních bytů 

• vysoká prodejní cena bytů a pozemků 

 



Struktura bytového fondu města 
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Osoby se zdravotním omezením 

• rozšíření bytového fondu o bezbariérové byty 

mimo DPS 

• bezbariérové úpravy některých stávajících bytů 

• rozšíření bytového fondu o byty pro osoby se 

smyslovým postižením nebo duševním 

onemocněním 

• zajištění komunitního bydlení v regionu 

 



Bydlení pro seniory 

• udržení počtu bytů určených pro seniory 

• rekonstrukce stávajících bytů na DPS 

• zajištění výstavby senior centra z vlastních 

zdrojů nebo ve spolupráci se třetí osobou 



Sociálně znevýhodněné osoby 

• zřízení Centra sociálních služeb (azylový dům, 

noclehárna) 

• rekonstrukce azylového domu Ječmínek, o.p.s. 

• udržení možnosti krizového ubytování 

• rozšíření bytového fondu o byty dostupného 

bydlení 

 

 



Běžné nájemní bydlení 

• rekonstrukce stávajících městských bytů 

• rozšíření městského bytového fondu o další 
byty 

• přeměna nebytových prostor na prostory pro 
bydlení 

• výstavba nájemních bytů 

• vytvoření podmínek pro výstavbu bytů 

 



Bydlení se závazkem 

• zaveden Fond bydlení se závazkem 

• město postaví bytový dům za použití finančních 

prostředků složených z počátečního vkladu 

budoucích vlastníků a zdrojů města (Fond bydlení) 

• zastupitelstvo města schválí budoucí převod bytu do 

vlastnictví nájemce 

• stanovení podmínek pro nájemce – budoucí 

vlastníky 

• princip domů v ul. Veselská, Palachova, Kovářova, 

Jamborova 

 

 



Individuální výstavba 

• nová výstavba rodinných domů na pozemcích 

města prozatím pouze lokalita Klafar 

• Výstavba v místních částech a soukromých 

pozemcích 

• nedostatek volných a cenově dostupných parcel 

na městských pozemcích 

• zajištění menších cenově dostupných parcel 

• využití dalších lokalit ve městě a místních 

částech 



Prostor pro Vaše dotazy. 


