
Nabídka volných sociálních bytů v bytovém domě Mlýnská 1735 v Bystřici pod 
Hostýnem 

Město Bystřice pod Hostýnem nabízí k pronájmu volné sociální byty v ulici Mlýnská 1735 
v Bystřici pod Hostýnem pro příjmově vymezené osoby v bytové nouzi dle Pravidel pro 
přidělování a užívání sociálních bytů v ul. Mlýnská č. OP 6/2021, zveřejněných na webu města 
Bystřice pod Hostýnem, https://www.bystriceph.cz/podminky-pro-pridelovani-socialnich-bytu-v-
ulici-mlynska/d-14454. 

Byt č. 1  2+KK, měsíční nájemné 2.212 Kč (cca 40 m2), volný od 01.03.2023 

Byt č. 6 2+KK, měsíční nájemné 2.212 Kč (cca 40 m2), volný od 01.03.2023 

Byt č. 8 2+KK, měsíční nájemné 2.270 Kč (cca 40 m2), volný od 01.04.2023 

Byt č. 10 2+KK, měsíční nájemné 2.290 Kč (cca 40 m2), volný od 01.03.2023 

Pronajímatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu k bytu pouze s osobou z cílové skupiny, kdy 
minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produktivním věku, tj. 
ve věku 15 až 64 let. Nájemní smlouva může být uzavřena s osobou z cílové skupiny, která 
není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), avšak minimálně dalších 50 % členů, 
užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let). 

Nájemní smlouva může být uzavřena s osobou, při splnění všech stanovených podmínek, 
která navíc prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců 
před uzavřením smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy podle údajů 
ČSÚ. Podle údajů ČSÚ dosáhla průměrná mzda za rok 2021 částku ve výši 37.839 Kč. Při 
jedné osobě nesmí průměrná čistá měsíční mzda přesáhnout 22.704 Kč. Při dvou členech 
domácnosti nesmí přesáhnout 0,8 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy podle údajů ČSÚ. 
Při dvou členech domácnosti nesmí průměrná čistá měsíční mzda v součtu obou členů 
přesáhnout 30.272 Kč.  

Termín přijímání žádostí je od 01.03.2023 do 27.03.2023 včetně. 

Bližší informace k nabídce volných bytů získáte u pracovnic Odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Bystřice pod Hostýnem (ulice 6. května 1071) Mgr. Tamary Sichálkové (tel: 
573 501 902) a Mgr. Marcely Vegrichtové (tel: 573 501 980). 

 

Mgr. Marcela Vegrichtová, vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Bystřice pod Hostýnem 

 
 

Projekt „Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem“ je realizován s finanční podporou z 
Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a 

podmínek života pro obyvatele regionů, Specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi. 
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