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Oznámení 

 
Obec Hrušovany, jako vlastník bytového domu ve Žluticích, ul. Pod Strání 468, nabízí k pronájmu 11 sociálních 

bytů. Byty určené pro sociální bydlení náleží do bytového fondu, který je pořízený s využitím podpory 

z veřejných prostředků. Sociální byty jsou přidělované na základě posouzení sociální situace uchazeče, nikoliv 

na základě tržních mechanismů. Hlavním cílem sociálního bydlení je zajištění kvalitativně standardního a 

prostorově nesegregovaného bydlení pro cílovou skupinu, kterou jsou v provozní fázi projektu osoby v bytové 

nouzi, které mají ztížený přístup k běžnému komerčnímu či vlastnímu bydlení a jsou schopné plnit povinnosti 

vyplývající z nájemního vztahu. 

Osobou v bytové nouzi se rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá uzavřenou jinou nájemní 

smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, dům pro rekreační nebo jiné 

ubytovací účely a zároveň její čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní 

smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. 

Standardní bytová jednotka má základní vybavení bez nábytku – umyvadlo, vana, WC, kuchyňská linka, sporák. 

K dispozici jsou tyto bytové jednotky: 

1.NP: byt č. 1 – vel.: 3+1, 79,9m² 

          byt č. 2 – vel.: 4+1, 80,0m² 

2.NP: byt č. 3 – vel.:2+1L, 64,0m² 

          byt č. 4 – vel.: 2+1, 50,7m² 

          byt č. 5 -  vel.: 3+1L, 64,1m² 

3NP:  byt č .6 – vel.: 2+1L, 64,0m² 

           byt č. 7 – vel.: 2+1,50,7m² 

           byt č. 8 – vel.: 3+1L,64,1m² 

4NP:   byt č. 9 – vel.: 2+1L, 64,0m² 

           byt č. 10 – vel.: 2+1, 50,7m² 

           byt č. 11 – vel.: 3+1L, 64,1m² 

 

Jedná se o běžnou bytovou zástavbu, s dobrou dostupností do centra a občanskou vybaveností v místě.Zastávky 

veřejné dopravy se nacházejí v pěší dostupnosti od bytového domu. 

V místě bude zajištěna podpora ve formě sociální práce odborným sociálním pracovníkem. 

    

 

V případě dotazů, či zájmu se obraťte na naše správce BF p. D. Kukačkovou  

tel: 724 886 779 nebo mailem na : ou.hrusovany.byty@volny.cz 

 

 

 
S pozdravem                                                                                            Kukačková Dana                                                         

                                                                                                             Správce BF obce Hrušovany   
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