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Předmět zprávy

Rozvoj bydlení jako součást zvyšování kvality života obyvatel Prachatic

Projednáno

Projednáno:  ANO   NE

Usnesení

Zastupitelstvo města Prachatice

1) schvaluje

zpracování Plánu rozvoje bydlení města Prachatice

Důvodová zpráva

Kvalitní bydlení je jedním ze základních staveních kamenů spokojeného života. Současně představuje 
neodmyslitelný rozvojový faktor celé společnosti a velmi často i okolnost pro život jednotlivých občanů.
Jednotlivé funkce bydlení jsou pak téměř nezastupitelné v celém spektru lidského bytí. Mezi tyto funkce bychom 
velmi často mohli zařadit společný život rodiny bez ohledu na její složení, možnost soukromí rodině jako takové i 
jejím jednotlivým členům, možnost spánku jakožto nejpotřebnějšího nástroje pro regeneraci organismu a jeho 
funkčnost nebo prostor pro stabilní a dostupnou možnost osobní hygieny. Neopomenutelnými součástmi kvalitního 
bydlení je samozřejmě také možnost zábavy, vzájemného sdílení a do jisté míry společenského vyžití (zvlášť dnes 
při omezování veřejných prostor).
Považuji za zcela logické věnovat otázce bydlení v Prachaticích potřebnou pozornost a péči. Dle mého názoru je 
tedy povinností odpovědného správce bytového fondu reflektovat nejen aktuální situaci na poli bydlení, ale rovněž 
objektivně analyzovat potřeby obyvatel města a definovat rozhodující trendy a tendence v rovině sociální, 
kulturní a ekonomické v souvislosti bydlením.
Na základě výše uvedeného navrhuji zpracování Plánu rozvoje bydlení města Prachatice. Tento plán by měl 
především analyzovat
- Sociodemografické charakteristiky města Prachatice
- Prognózy vývoje obyvatel
- Potřeby obyvatel města
- Situaci v rámci možností komerčního bydlení
- Strukturu a popis bytového fondu
- Opravy a rekonstrukce stávajícího bytového fondu
- Potenciál výstavby nového bytového fondu nebo naopak prodej stávajícího
V rámci návrhové časti by mělo docházet prostřednictvím politického a odborného konsensu k definování aktivit a 
opatření jasně odpovídajícím na otázky týkající se např.
- případné potřeby změny stávajícího systému výběru budoucích nájemníků
- možností zřízení startovacích bytů
- možnosti zřízení sociálních či krizových bytů
- plánu regenerace bytového fondu



- změny rozsahu bytového fondu
- aj.
Cílem Plánu rozvoje bytového fondu tedy rozhodně není zcela nový přístup k bytovému fondu města Prachatice, 
ale objektivní zhodnocení aktuální situace s výhledem do budoucna, který bude co nejpříznivější pro obyvatele 
našeho města  s plným respektem ke stávajícím nájemníkům a odpovědnosti města Prachatice jako řádného 
hospodáře.
Současně by měl tento plán poukázat na aktuálně nevyužité možnosti zkvalitnění bydlení pro občany města 
Prachatice a to ať už u stávajících nájemníků nebo nájemníků budoucích např. podpora výměny bytů, digitální 
vizualizace bytů k pronájmu, zastropování ceny nájemného, aktivnější regenerace bytového fondu.
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