
Nájemní byty Města Bor

Bor, Vysočany

Ve správě Střediska bytového a tepelného hospodářství města Bor



• V majetku města Bor se nachází téměř 170 nájemních bytů

• Jedná se o bytové domy v Boru a Vysočanech

• Byty v Boru v domech čp. 594 – 596 (nástavba), čp. 501 (Poliklinika) a 
Vysočany čp.66 jsou byty pro osoby s vymezeným příjmem – tyto byty 
byly postaveny díky poskytnuté dotaci ze SFRB

• Největším bytovým domem s nájemními byty je dům čp.66 ve 
Vysočanech se svými 104 bytovými jednotkami



BYTY PRO PŘIJMOVĚ VYMEZENÉ OSOBY
 Jedná se o byty, pro jejichž užívání musí žadatel splnit podmínky stanovené 

nařízením vlády 146/2003 Sb. 

 Hlavními podmínkami jsou výše přijmu - příjem zjištěný stejným způsobem a ve 
stejném rozsahu, jako je zjišťován příjem pro účely životního minima podle 
zvláštního právního předpisu

o Samostatně žijící osoba, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v 
období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 
0,8násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné 
Českým statistickým úřadem



o Osoba s dalšími členy domácnosti,  která prokáže, že průměrný měsíční příjem 
domácnosti nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní 
smlouvy 1,5násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné 
Českým statistickým úřadem

 Smlouva o nájmu bytu vystavěného s dotací podle tohoto nařízení se uzavře 
pouze s příjmově vymezenou osobou, která nemá vlastnické nebo spoluvlastnické 
právo k bytovému domu,  rodinnému domu  nebo k bytu, ani je neužívá právem 
odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další členové 
domácnosti,  kteří mají v bytě bydlet



PŘIDĚLENÍ NÁJEMNÍHO BYTU
Zájemce – žadatel – vyplní Žádost o přidělení bytu, která je k dispozici na SBTH Bor

Jednotlivé žádosti jsou v evidenci po dobu 12 měsíců a je tedy nutné, v případě zájmu, 
žádost každý rok obnovit

Výběr jednotlivých žadatelů provádí bytová komise, která své návrhy předkládá Radě 
města ke schválení

Vybraný žadatel obdrží dekret na byt a dostaví se na SBTH Bor, kde je uzavřena nájemní 
smlouva a vyřešeny vstupní formality

Pracovník SBTH  provede předání nájemníkovi a to v  přiděleném bytě spolu se všemi 
náležitostmi (klíče, poučení..)



Nájemní domy ve Vysočanech – čp.66



Čp. 66



Nájemní domy ve Vysočanech – čp.53
dům je projektově připraven na zateplení a pořízení nové fasády



Ukázka nájemních bytů



Pro nájemníky jsou k dispozici byty typu:   1+1, 1+kk, 2+1,2+kk,3+1,3+kk



Byty jsou standardně vybaveny kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, sanitární 
keramikou, vodovodními bateriemi. Podlahovou krytinou je linoleum.
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