
BYTOVÁ POLITIKA 

statutárního města Plzně



Základní informace o městě

➢ čtvrté největší město v ČR

➢ členěné do 10 městských obvodů

➢ 172 441 obyvatel z toho 83 871 mužů a 88 570 žen

➢ 36 000 obyvatel města starších 65

➢ velmi nízká nezaměstnanost 2,5 %

➢ univerzitní město

➢ dobrá síť sociálních služeb



Koncepce sociálního a dostupného 
bydlení statutárního města Plzně

Analytická část
➢demografické údaje o počtu a charakteristice 

obyvatel žijících ve městě 
➢bytový fond

➢dluhy v nájemních bytech města
➢dávky na bydlení

➢kapacity sociálních služeb 
souvisejících s bydlením

Strategická část–
➢Návrhy opatření
sociální integrace.



Koncepce sociálního a dostupného 
bydlení statutárního města Plzně na 

roky 2019 - 2022 

Cílem této koncepce je nastavit systém vstřícné, dostupné a kvalitní bytové

politiky města směrem k jeho občanům a těmto vybraným cílovým skupinám

obyvatel: senioři, osoby se zdravotním postižení a osoby o ně pečující,

mladé domácnosti do 35 let, domácnosti s podporou sociálního

pracovníka.

Dalším cílem je umožnit žadatelům o městské bydlení získání bytu

za zcela transparentních podmínek.



Městský bytový fond

Ve vlastnictví města je cca 2 720 bytů, z toho:

➢ 548 bytů pro osoby starší 65 let a invalidní důchodce
➢ 110 bezbariérových bytů
➢ 8 bytů pro osoby pečující o postižené dítě
➢63 bytů s podporou sociálního pracovníka
➢38 dokončených vizualizovaných bytů

Od roku 2016 do května 2022 bylo poskytnuto občanům města 
Plzně celkem 1 173 bytů (toto číslo zahrnuje nově vzniklé, 

rekonstruované či tzv. vizualizované byty). 

.





Rok Dluh Počet bytů

2015 7 923 651,00 3 134

2016 5 051 722,00 3 073

2017 3 452 640,00 3 023

2018 2 550 374,00 2 901

2019 1 410 485,00 2 795

2020 1 261 959,00 2 630

Aktivní dluhy po letech



Plán bytové výstavby



Kontaktní místo pro bydlení
Jagellonská 8, Plzeň , telefonní číslo 378 032 222

https://byty.plzen.eu/



Registr na dostupné bydlení

➢Celkový počet dokončených registrací: 2248

➢Celkový počet mužů v pozici žadatele: 1020

➢Celkový počet žen v pozici žadatele: 1720

➢Celkový počet dětí ve všech dokončených registracích: 1542

➢Celkový počet jednotlivců ve všech dokončených registracích: 916

➢Celkový počet dětí ve všech dokončených registracích
(dítě do 18 let): 1201



Registrace podle kategorií

➢Standardní bydlení: 1 550

➢Senioři a osoby se zdravotním postižením: 622

➢Bezbariérový: 76



Registrace podle bytové situace
➢přežívám venku: 50

➢přespávám na noclehárně tj. pouze přes noc: 4

➢osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan,
hausbót (nemají jinou možnost bydlení): 13

➢přechodně bydlím u rodičů: 258

➢bydlím v Azylovém domě : 91

➢bydlím na ubytovně: 250

➢opouštím zdravotnické zařízení (nemám kam jít): 22

➢opouštím dětský domov (nemám kam jít): 3



Registrace podle bytové situace

➢opouštím institut pěstounské péče (nemám kam jít): 1

➢budu propuštěn z nápravného zařízení apod. : 2

➢žiji v nejistém bydlení (bez nájemní smlouvy): 192

➢mám ukončení nájmu bytu (výpovědí nebo uplynutím doby
určité): 209

➢přechodně bydlím u příbuzných nebo přátel: 289

➢ jiné/pokud se nehodí žádná z výše uvedených
možností, popište situaci: 1022







Analýza prostorové segregace 

Cílem analýzy bylo vyhodnocení
současné situace rezidenční
segregace na území města Plzně pro
potřeby plánování a realizace sociálního
bydlení v Plzni.

Zpracovatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního
rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů
autoři: Luděk Sýkora, Ekaterina Ignatyeva, Tomáš

Brabec.



Lokality koncentrace SPO PNZ



počet, Podíl a lokalizační kvocient SPO PNZ 



Děkuji za pozornost!

Magistrát města Plzně

Jagellonská 8

306 32 Plzeň

www.plzen.eu

Mgr. Karolína Vodičková, MBA


