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Vážení,  

Dne 9. 5. 2022 jsme obdrželi Váš dotaz na možnosti a kapacity bezbariérových bytů/bytů zvláštního 

určení, ve kterém žádáte o následující informace: 

1) Disponuje váš úřad městské části bezbariérovými byty? 

2) Pokud ano - v jakém celkovém počtu? 

3) Pokud ano - Kolik je bezbariérových bytů aktuálně volných/neobsazených? 

4) Žádáme o webový odkaz, kde se uvádí informace o podmínkách pronájmu bezbariérových 

bytů. 

5) Plánujete výstavbu bezbariérových bytů pro Vaše občany? 

6) Pokud ano, v jakém časovém horizontu? 

7) Pokud bezbariérové byty nemáte, jak řešíte situaci zajištění bydlení obyvatel se zdravotním 

postižením? 

 

Informace dle Vašich dotazů: 

1) Městská část Praha 20 nedisponuje žádným bytem, který by splňoval požadavky příslušné 

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj pro bezbariérové užívání staveb. Má k dispozici byty 

v bytových domech s výtahy, které v krajním případě mohou využít osoby s omezenou 

schopností pohybu. 

2) V domech s výtahy je 192 bytů.  

3) Aktuálně není volný žádný byt. 

4) Vzhledem k neexistenci bezbariérových bytů nejsou k dispozici ani informace o podmínkách 

pronájmu bezbariérových bytů. 

5) Probíhá výstavba bytového domu Náchodská o dvou nadzemních podlažích s celkovým 

počtem 7 malometrážních bytů, v němž jsou společné prostory v 1. NP řešeny v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jedna bytová jednotka v 1. NP je kompletně v bezbariérovém provedení.  

Dále probíhá územní řízení na stavbu bytového domu „Beranka“ o třech nadzemních 

podlažích s výtahem, s celkovým počtem 15 bytů. Veškeré venkovní prostory včetně přístupu 

jsou řešeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., stejně jako společné prostory a domovní 

výtah.  

6) Rozestavěný dům „Náchodská“ bude dokončen na začátku roku 2023.  

Konkrétní termín stavby domu „Beranka“ bude řešen až na základě získaného pravomocného 

stavebního povolení.  

7) V krajním případě byl využit byt v domě s výtahem.  

 

 
Ing. Zdeněk Vavruška 

vedoucí odboru 
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