
Zápis z jednání bytové komise ze dne 12.06.2019 

 
INTERNÍ SDĚLENÍ č. 3/19 

 

Přítomni dle prezenční listiny 

 

1. Seznam volných bytů k 12.06.2019 

2. Seznam všech žadatelů o byt  

3. Žádáme o vydání stanoviska BK k písemným žádostem žadatelů, na které OBHSB žadateli zašle 

odpověď: 

 

Nové dopisy žadatelů: 

 

žádost  č. 21/18  - přiděleno 
rád by se vrátil do Čakovic, teď je přechodně v Klecanech u kamaráda; má tady i práci 

 

žádost  č. 6/15  – přiděleno 

musela se vystěhovat z bytu, kde dočasně bydlela u kamarádky; teď se přestěhovala k dceři, ale ta se také 

stěhuje, takže má bydlení jen do konce května 2019; změna korespondenční adresy ke kamarádovy 

 

žádost  č.15/19  - přiděleno – služební byt 

vychovatelka ve školní družině; doporučení od ředitele ZŠ 

 

žádost  č. 14/19  – bude řešeno, kuchyňská linka není ve vybavení bytů 

bydlí v bytě, kde je plíseň, není kuchyňská linka a byt je celkově nevyhovující 

 

žádost  č. 17/19  – bude řešeno později, nová žádost 

ráda by se s přítelem osamostatnila; oba studují, ale mají stabilní práci;  

 

žádost  č. 12/19   - přiděleno – služební byt  
učitelka základní školy; doporučení od ředitele ZŠ 

 

žádost  č. 46/18  – bude řešeno později 

doplnění žádosti o byt – rozhodnutí o rozvodu a změna příjmení 

 

žádost  č. 21/14 – není k dispozici velký byt 

změna údajů v žádosti o byt – má zájem o 3+1; změna počtu osob na 5, v červenci se jim narodí miminko; 

momentálně bydlí na ubytovně; děti mají v září nastoupit do školy; změna kontaktní adresy (ubytovna) 

 

žádost  č. 78/18  – bude řešeno později 

v rozvodovém řízení, složité rodinné vztahy; bydlí ve společném domě, který manžel nechce prodat – musí 

vyřešit soud; pracuje jako asistent pedagoga – nemá na tržní nájem 

 

žádost  č. 37/18 – bude řešeno později, není k dispozici velký byt 

bydlí v obecním bytě, který by chtěli vyměnit za větší – narodilo se jim v lednu miminko, takže je pro ně 

byt malý  

 

žádost  č. 43/17  – bude řešeno později 

bydlí v pronajatém bytě v Čakovicích, kde jim majitel neumožní nahlásit se k trvalému pobytu; dům, kde 

jsou hlášeni k trvalému pobytu je matky a jde do elektronické dražby 

 

žádost  č. 30/18  – bude řešeno později 

má zájem o byt po paní Holečkové – U Nádraží 683; případně o nějaký byt v ulici Myjavská 

 

 

 



žádost  č. 16/19  – bude řešeno později, nová žádost 

 

v rozvodovém řízení; prozatím bydlí ve společném obecním bytě, ale soužití je velmi problematické; mají 

tři děti, kterým by rád zůstal na blízku 

 

žádost č. 07/18  – přiděleno 

v bytě 3 + 1 žijí 3 generace 

 

BK bere na vědomí nové žádosti: 

 

      žádost č. 15/19  

      žádost č. 16/19  

      žádost č. 17/19  

      žádost č. 18/19  

      žádost č. 19/19  – (bydlí v obecním – má zájem o větší) 

 

Žádost o DPS: 

 

     žádost č. 3/19D  

     žádost č. 4/19D  

 

            

Navržené příděly bytů: 

 

Ulice č.p. č.b. vel. um. m2 pův. nájemce nový nájemce žádost  poznámka  

Myjavská 625 22 1+1 3.NP 32,44   09/19   

Myjavská 625 22 1+1 4.NP 29,78   06/15   

Myjavská 626 27 1+0 4.NP 29,78  H  21/18   

Myjavská 626 30 1+0 4.NP 29,55   13/18 služební 

Otavská 621 14 1+1 3.NP 31,62   07/18 po ukončení rek.  

Otavská 621 23 1+1 3.NP 31,62  

 

   výměna 

U Nádraží 683 5 2+1 2.NP 84,48      služební 

U Nádraží 683 16 1+1 2.NP 84,48      rekonstrukce 

                    

Tryskovická 9 6 1+0 2.NP 30,78  výběr postupně dle data žádostí 

                    

 

 

 

 

 

 

Čakovice 14.06.2019                              D. Bossanyiová 

             předseda BK 

 

 

 

 




