
Příloha č. 1 

PRAVIDLA MĚSTA TÝNIŠTE NAD ORLICÍ 

PRO VEDENÍ SEZNAMU UCHAZEČŮ O PŘIDĚLENÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ DO NÁJMU OBČANŮM 

Podle těchto pravidel budou evidováni žadatelé o byty, které jsou ve výhradním vlastnictví Města Týniště 
nad Orlicí. 

1. 

Kategorie bytů, které Město Týniště nad Orlicí spravuje, jsou byty I. kategorie, nebo byty se sníženou 
kvalitou. 

2. 

Žadatelem může být jen osoba starší 18 let, která nemá vůči Městu Týniště nad Orlicí žádné neuhrazené 

pohledávky a závazky a která 

a)    má na území města nejméně 6 měsíců trvalé bydliště 

b)   neužívá ani nemá k dispozici vlastní byt nebo dům 

3. 

Městský úřad Týniště nad Orlicí vede evidenci pro přidělování bytů podle těchto pravidel: 

1. Žádost o zařazení do evidence se podává na předtištěném formuláři, který vydává Městský úřad 

Týniště nad Orlicí. 

2. Žádosti se zařazují do evidence průběžně po podání žádosti. 

3. Žádosti jsou platné vždy do 31. 12. daného kalendářního roku, pokud žadatel trvá na své žádosti, musí 

toto trvání písemně potvrdit nejpozději do 31. 12. daného roku, změní-li se v tomto mezidobí 
žadatelovy osobní poměry oproti poměrům uvedeným v původní žádosti, je žadatel povinen uvést tyto 

nové údaje, toto potvrzení žádosti není zpoplatněno. 

4. Pokud žadatel uvede v žádosti nepravdivé údaje, je žádost považována za neplatnou, a tím se připraví 
o možnost přidělení městského bytu. 

5. Aktuální stav evidence žadatelů je k nahlédnutí na příslušném odboru MěÚ. 

6. Bytová komise na každém svém jednání kontroluje správnost přidělení bytů a aktuální stav evidence 

žadatelů. 

4. 

1.   Poplatek za podání první žádosti o zařazení do evidence se stanoví částkou 300,- Kč. 

2. Přidělení bytu (uzavření nájemní smlouvy) navrhuje Radě města bytová komise na základě aktuálního 

stavu evidence. 

  

5. 

Na základě písemné dohody o výměně bytů může Rada města udělit souhlas s výměnou bytů. 

  

Schváleno Radou města Týniště nad Orlicí dne 09. 06. 2014. 

  

Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2014. 

  

Ing. Jaroslav Matička, starosta 

 


