
VYHLÁŠKA 

E 6/92 

  

  

Městská rada Čelákovic na svém zasedání dne 20.2.1992 v souladu se zákonem č. 367/90 Sb. 
schválilo tuto vyhlášku o zásadách hospodaření s byty v majetku obce na území města. 

I. 

Tato vyhláška se vztahuje na hospodaření s byty v obytných domech, které jsou v majetku obce dle 
zákona č. 172/91 Sb. 

II. 

Evidence občanů žádajících o nájem bytu 

Městský úřad v Čelákovicích, hospodářsko-správní odbor zapíše do evidence každého občana 
žádajícího o nájem bytu. 

III. 

Pořadník na udělení souhlasu k nájmu bytu 

  

Bytová komise rozhodne o sestavení pořadníku na souhlas k nájmu bytu pro každé pololetí 
příslušného roku z hlediska naléhavosti bytové potřeby žadatelů o nájem bytu. 

Hospodářsko-správní odbor Městského úřadu Čelákovice na základě pořadníku udělí souhlas k nájmu 
bytu podle pořadí stanoveného bytovou komisí. V průběhu příslušného pololetí je komise oprávněna 
ze závažných důvodů změnit pořadník. 

Do doby sestavení pořadníku na 1. pololetí roku 1992 platí schválený pořadník z 2. pololetí 1991. 

Hospodářsko-správní odbor Městského úřadu Čelákovice udělí souhlas k nájmu bytu dle platného 
pořadníku. Na základě souhlasu k nájmu uzavře pronajímatel s občanem nájemní smlouvu. 

IV. 

Přechod nájmu bytu 

Hospodářsko-správní odbor Městského úřadu Čelákovice vydává písemné stanovisko k přechodu 
nájmu bytu dle § 706 - § 708 občanského zákoníku osobám, které prokáží splnění daných podmínek. 

  

Výměna bytu 

Souhlas k výměně bytu ve vlastnictví obce uděluje hospodářsko-správní odbor MěÚ Čelákovice. 
Žádost o souhlas k výměně bytu předkládá nájemce písemnou formou, ve které uvede důvody 



výměny a předloží dokad o nájmu bytu, který je předmětem výměny. Veškeré výměny bytů budou 
dány na vědomí komisi. 

Podnájem bytu 

Nájemce bytu nesmí pronajmout byt či jeho část bez souhlasu pronajímatele. Pokud tak učiní, je 
podnájem neplatný. 

Souhlas k podnájmu bytu nájemce uděluje písemně hospodářsko-správní odbor MěÚ Čelákovice po 
projednání v bytové komisi. 

V. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Způsob zajištění bytových náhrad, to je náhradních 
bytů a náhradního ubytování bude stanoven samostatným zákonem ČNR (§ 879 odst. 2 občanského 
zákoníku). 
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