
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze dne 4.10.2017 

 

na základě Vaší žádosti o informaci ze dne 4.10.2017 Vám níže zasíláme odpovědi.  

Zodpovězení posledních dvou otázek je v kompetenci Úřadu práce. 

 

•       Jak se měnil počet obyvatel města za posledních deset let? 

Počty obyvatel  za rok jsou vždy k datu 1. 1. příslušného roku. 

2007 88 661   

2008 88 624   

2009 88 134   

2010 87 968   

2011 87 900   

2012 87 467   

2013 87 062   

2014 87 616   

2015 87 725   

2016 87 522   

2017 87 482   

 

•       Kolik bytů město vlastní? Jak se počet bytů měnil v posledních deseti letech? 

V majetku statutárního města Pardubice je k dnešnímu dni 2104 bytů. 
Město Pardubice v posledních 10 letech prodávalo jak byty původním uživatelům v rámci privatizace 
bytového fondu za zvýhodněnou cenu, tak volné bytové jednotky a bytové domy ve veřejné dobrovolné 
dražbě za cenu tržní. Bytový fond v majetku města za posledních deset let poklesl cca o 2050 bytů. 

 

•        Kolik těchto bytů je aktuálně obsazených nájemníky? 

Pronajatých bytů v majetku města je k dnešnímu 1934.   
170 bytů je k dnešnímu dni volných, jedná se o kontinuální stav v procesu přidělování bytů. U části volných 
bytů se plánuje či připravuje rekonstrukce, v další části bytů rekonstrukce nyní probíhá, nebo je rekonstrukce 
již dokončena a byt je již ve schvalovacím procesu přidělení konkrétnímu nájemci.    

 

•        Jaká je jejich průměrná cena pronájmu za m2? 

Standardní nájemné - 72,69 Kč/m2podlahové plochy bytu/1měsíc.  



Nájemné startovacích bytů pro mladé - 50,- Kč/m2 podlahové plochy bytu/1 měsíc.  
Nájemné pro služební byty -  80,- Kč/m2 podlahové plochy bytu/1 měsíc.  
Nájemné v bytech poskytovaných organizacím zřizovaných městem  
•             smlouvy uzavřené do 31. 12. 2016  - 96,- Kč/m2 podlahové plochy bytu/1měsíc    
•             smlouvy uzavřené od 1.1.2017 – 100,- Kč/m2 podlahové plochy bytu/1měsíc 
Nájemné bytů poskytovaných organizacím sdružených v komunitním plánování města  
– 60,- Kč/m2podlahové plochy bytu/1měsíc 
Přesné zjištění průměrné ceny nájemného vztažené k jednotce 1m2 nám systém používaný pro správu bytů 
neumožňuje. Výrazná většina bytů je pronajímána za standardní nájemné, odhadujeme tedy, že průměrné 
nájemné se bude pohybovat mírně nad sazbou 72,69 Kč/m2podlahové plochy bytu/1 měsíc.    

 

•        Kolik těchto bytů je využíváno pro sociální účely? Jak se počet sociálních bytů měnil v posledních 
deseti letech? A jsou tyto byty obsazeny? 

Pojem „sociální byt“ vstoupil do směrnice města upravující poskytování bytů do nájmu se začátkem roku 
2017. V souladu s touto směrnicí bylo k dnešnímu dni doporučeno k přidělení bytu celkem 23 žádostí z 
režimu – osoby v bytové nouzi či vynakládající vysoké procento z příjmu na bydlení. 
Město Pardubice od začátku roku 2013 poskytovalo do nájmu městské byty, které charakterem životní 
situace žadatelů v době podání žádosti do určité míry odpovídají charakteru sociálního bytu. Sociální situace 
žadatelů se vyhodnocovala u typů bytů: 
•             Byty pro osoby v nepříznivé situaci sociální, životní nebo s nevyhovujícím bydlením  
(byty jsou umístěny v rámci celého bytového fondu města, jako "byty sociální" nejsou nikterak zvlášť 
evidovány, nelze tedy určit jejich počet)  
•             Byty zvláštního určení, pro seniory, zdravotně postižené a byty bezbariérové (těchto bytů máme ve 
vlastnictví celkem 447, k dnešnímu dni je neobsazeno 16).      
 

•       Kolik domácností ve městě pobírá příspěvek na bydlení? 

V kompetenci Úřadu práce. 

•       Kolik domácností ve městě pobírá doplatek na bydlení? 

V kompetenci Úřadu práce. 

 

 

 
 
 


