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TISKOVÁ ZPRÁVA
První žádosti o příspěvky na bydlení v ubytovnách Mariánské Hory zamítly

Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na svém jednání 1. června zamítlo žádosti 
o příspěvky na bydlení. Znamená to, že lidé, kteří bydlí na ubytovnách, a spoléhali na to, že za ně 
nájemné uhradí stát, se budou muset z ubytoven vystěhovat nebo ubytování uhradit ze svého. 
Sociální dávky na bydlení už nedostanou. „Členové rady o udělení souhlasů s poskytnutím 
sociálních dávek debatovali poměrně dlouho a je pravda, že jsme na zamítnutí žádostí neměli  
jednotný názor. Na ubytovnu, kde většina prvních žadatelů bydlí, jsme se ale byli podívat 
a prostředí nás bohužel nepřesvědčilo, že je vhodné například pro rodiny s dětmi,“ uvedla starostka
obvodu Liana Janáčková. 

Vedení obvodu si před svým rozhodováním vyžádalo informace nejen o jednotlivých žadatelích 
a jejich konkrétní sociální situaci, ale také o podmínkách nájemního vztahu mezi nimi 
a ubytovnami. „Byla jsem připravena podpořit žádosti těch lidí, kteří mají trvalý pobyt na území 
statutárního města Ostravy, bydlí na ubytovně se schváleným ubytovacím řádem, jsou beztrestní 
a nemají vůči městu žádné dluhy,“ doplnila místostarostka Jana Pagáčová. Nakonec však v radě 
převážil názor žádosti zamítnout. 

„Musíme myslet také na ty spoluobčany, kteří v okolí ubytoven bydlí. Často se potýkají se zvýšeným
hlukem, nepořádkem a rizikovým chováním sociálně slabých nájemníků ubytoven. Navíc nikdy 
nemůžeme přesně vědět, jestli žadatel na ubytovně finanční pomoc skutečně potřebuje anebo pouze 
zneužívá sociální systém našeho státu. Místo plošné podpory bydlení na ubytovnách proto preferuji 
individuální práci s konkrétními rodinami ze strany pracovníků odboru sociálně právní ochrany 
dětí nebo odboru sociálního na našem úřadu, kteří dokážou profesionálně posoudit potřebnost 
a míru pomoci,“ uzavřel 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus. 
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