Marie Mohylová (MMR) shrnula práci
v oblasti sociálního/dostupného bydlení
na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Představila krátce Koncepci bydlení
České republiky 2021+ a sdělila, že byla
snaha o její apolitičnost a neutrálnost.
Nevnímali zákon jako něco, co všechno
vyřeší, ale pomohl by financování. Každé město má jiné zkušenosti, a proto
chtějí sjednotit pojmy a zavést jednotnou
evidenci. Sdělila, že sociální práci v bydlení řeší MPSV, MMR spíše „cihlu“. To,
že osoba bez bydlení dostane byt, díky
tomu se stabilizuje, najde si zaměstnání
apod., vnímá jako utopii. Nelze privilegovat jednu skupinu před druhou a dle
jejích slov je dobré to pojmout plošně.
Ivana Svobodová z Ministerstva zdravotnictví se věnovala především oblasti
duševního zdraví (mnoho osob bez domova trpí duševním onemocněním či
duální diagnózou), reformě psychiatrické péče a podpoře bydlení v rámci Národního akčního plánu. Ten udává směr
a plány, ale je třeba definovat jasné cíle,
čemuž se věnuje pracovní skupina. Zaznělo také, že ve spolupráci MMR, ASZ,
MPSV a Platformy pro sociální bydlení
vznikne mapa sociálního bydlení.
Po polední přestávce představil Jan
Snopek (PSB) způsob, jak lze hodnotit
věrnost původnímu modelu Housing
First. Ukázalo se totiž, že tento model

řešení bytové nouze může fungovat
i v zemích s jiným systémem, než je
v USA, kde vznikl, nicméně pro vysokou úspěšnost je potřeba se držet principů Housing First. Osobám zabydleným ve standardních bytech s podporou sociálního pracovníka (v míře
a intenzitě dle jejich potřeb) se zvyšuje kvalita jejich života, mají stabilní
bydlení, omezují či ukončují užívání
návykových látek apod. Platforma
pro sociální bydlení v současné době
postupně ověřuje věrnost původnímu
modelu a posuzuje v souvislosti s tím
i dosud dosažené úspěchy. První výsledky potvrzují, že projekty, které se
drží principů Housing First, dosahují
lepších výsledků.
V poslední části konference si hosté
mohli zvolit ze dvou paralelních bloků. První se věnoval bytům na soukromém trhu, neboť se tento přístup
řešení bytové nouze neobejde bez zapojení vlastníků soukromých bytů. V rámci projektů Housing First se tato spolupráce vcelku daří, nicméně má to svá
úskalí. Své zkušenosti sdíleli Jana Volná (Nová možnost, z. ú.), Daniela Zelenková (Nemovitosti) a Eliška Vrabcová (Dobrovolnické centrum, z. s.),
diskusi moderoval František Kaiseršot
(Mezi proudy, o. p. s.).

V druhém bloku se Alena Augustová ptala na zkušenosti a názory peer
pracovnic z pražské organizace Jako
doma a z plzeňského Ledovce, který
realizuje projekt Housing First v rámci
OPZ výzvy č. 108 stejně jako Jihlava.
Diskutovalo se zde o problematice definování této pozice, jaké výhody a nevýhody může mít její zahrnutí do zákona o sociálních službách, o limitech
a možnostech vzdělávání těchto pracovníků. Peer pracovnice se shodly, že
je tato práce baví a naplňuje, nicméně
že je pro ně občas výzvou hlídat si své
hranice (určit si, co zvládnou s druhými
sdílet, pracovní doba) a nezapomínat na
prostor pro to někdy „prostě jen být“.
Konference byla zakončena poděkováním všem účastníkům a sdělením kolektivního přesvědčení zúčastněných v pokračování rozšiřování tohoto úspěšného
přístupu řešení bytové nouze. Záznam
z konference naleznete na YouTube kanálu Město Jihlava.
Článek je převzat ze Zpravodaje č. 3/2021
MPSV.

Mgr. Andrea Chudobová
Oddělení stárnutí a sociálního začleňování
Odbor sociálních služeb a sociální práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí

DOSTUPNÉ BYDLENÍ V BRNĚ? CHCE TO HLAVNĚ NOVÝ
ÚZEMNÍ PLÁN, ZAZNĚLO NA KONFERENCI
Politici, developeři, územní plánovači, ekonomové, sociologové – ti všichni měli své zástupce na prvním kulatém stole na téma dostupnosti bydlení
v Brně. Odborná konference a následující diskuse potvrdily, že možnosti
města jsou sice omezené, ale podpořit
tuto oblast může hlavně přijetím nového územního plánu, který otevře nové
lokality pro výstavbu.

„Jsme svědky situace, kdy ani rodiny
se středním příjmem nejsou schopny dosáhnout na vlastní bydlení. S podobným
problémem se potýkají i jinde v Evropě.
Například v Berlíně uvažují o poměrně
radikálním řešení formou vyvlastňování.
Pro nás je inspirací Vídeň, kde už desetiletí vedou bytovou politiku na špičkové
úrovni. Vídeň se pravidelně umísťuje
na předních příčkách coby nejlepší město pro život, mimo jiné i v oblasti do-
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stupnosti bydlení,“ uvedl na konferenci
náměstek primátorky města Brna pro
oblast bydlení Jiří Oliva. Jeho schůzka
s Kathrin Gaalovou, vídeňskou radní
pro bydlení, se uskutečnila v září.
Bytový fond Brna čítá asi 28 000 bytů,
většina z nich je svěřena městským
částem (asi tisíc bytů spravuje přímo
magistrát). Ve Strategii bydlení si město vytyčilo jako jeden z cílů, že obecní
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byty budou představovat alespoň 15 %
z celkového počtu bytů v Brně. „Tuto
hodnotu město ztratilo v roce 2019, ale
podařilo se nám alespoň zvrátit trend,
kdy toto číslo v minulých letech setrvale
klesalo – poslední dva roky si zachovalo stejnou výši. Ideální by samozřejmě
bylo tu tendenci úplně otočit a dospět
k tomu, že se toto číslo bude zvyšovat.
Co město musí udělat, je začít stavět
tisíce bytů. K výstavbě chystáme různé
lokality, nejdále jsme v přípravě družstevního bydlení na Kamenném vrchu,
na Francouzské a na ulici V Aleji, kde
by mělo vzniknout celkem asi 500 nových bytů,“ dodal Jiří Oliva.
K dalším řečníkům patřili ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal
Sedláček, který popsal, jak potřebám
dostupného bydlení vychází vstříc připravovaný územní plán, či Jan Holeček
z Odboru strategického rozvoje a spolu-

práce Magistrátu města Brna, jenž představil demografická i socioekonomická
data ovlivňující situaci na trhu s prodejem i pronájmem nemovitostí v Brně.
Za Asociaci brněnských architektů a stavitelů ABRAST promluvil Tomáš Kaláb, který na závěr představil i čtyři
doporučení směrem k veřejné a státní
správě, která by z hlediska developerů
mohla situaci pozitivně ovlivnit.
Akademický sektor reprezentoval Zdeněk Dufek (Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně), který
zdůraznil, že výslednou cenu bydlení
ovlivňuje do značné míry atraktivita
lokality – dokud bude Brno kvalitním
městem pro život, cena bydlení klesat nebude. Martin Lux (Sociologický
ústav AV ČR) pak této tezi oponoval
připomenutím teorie cykličnosti trhu
a hypoteční krize z let 2008–2009.

Na konferenci vystoupil za finanční sektor také Michal Skořepa z České spořitelny, jehož záměrem bylo vyvrátit dva
mýty: jednak ten, že dostupnost bydlení
se zhoršuje, a jednak ten, že člověk žijící v nájmu „vyhazuje peníze z okna“
a na konci života nemá nic.
„Celá konference přinesla různé, někdy
až kontroverzní nebo minimálně provokativní pohledy na bydlení a jeho dostupnost. Pojmenovali jsme řadu faktorů, které tuto situaci způsobují. Většina
z nich je otázkou trhu a jeho regulace,
některé má v rukou vláda a zákonodárci, něco ale lze ovlivnit i z naší úrovně.
Jsem rád, že jsem si ověřil, že naše kroky – ať už rovnou konané, nebo zatím
plánované – míří dobrým směrem,“
uzavřel Jiří Oliva.
Jednotlivé prezentace naleznete na webových stránkách Magistrátu města Brna.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON, STANDARDIZACE A DIGITALIZACE
23. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2021 se v Hradci
Králové konala 23. celostátní konference
o územním plánování a stavebním řádu,
jejímž hlavním tématem byl nový stavební zákon, standardizace a digitalizace.
První den jednání zahájili představitelé
pořádajícího kraje a města. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR)
uvedli přínosy nového stavebního zákona (SZ) a zástupci oborových organizací
krátce představili svůj pohled na schvalovací proces a obsah dokumentu a vyjádřili svá očekávání vzhledem k novému stavebnímu zákonu. Druhý den byl
obsáhlý program konference rozdělen do
tří samostatných bloků dle témat pojmenovaných „Územní plánování“, „Digitalizace“ a „Instituce, integrace dotčených
orgánů (DO), proces, hmota, přezkum“.
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Po zahájení konference ředitelem Odboru územního plánování MMR Romanem
Vodným prezentoval Královéhradecký
kraj jeho hejtman Martin Červíček, dle
jehož názoru nyní jde o to nepromarnit
potenciál nového stavebního zákona,
v němž vidí výhody pro realizaci velkých staveb. Těší se zejména na digitalizaci a obává se trochu demontáže
přenesené státní správy (schvalovacího
procesu) a územního plánování.
Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová očekává, že nový stavební zákon přinese úplnou odluku stavebních
úřadů od vlivu politiků a vyřeší problém se systémovou podjatostí. Dalším
přínosem je vznik digitálně technických map (dále jen DTM), jež sice za-

tím vykazují několik nedostatků (fikce
závazného stanoviska), ty se ale budou
průběžně řešit. Proces stále není zcela u konce, připravuje se věcný záměr
zákona o vyvlastnění, probíhá příprava jeho paragrafového znění. Cílem je
zjednodušit a zefektivnit procesy a zavést dodržování lhůt. Územní plánování
zůstává v přenesené působnosti, zadávání a schvalování územně plánovací dokumentace (ÚPD) zůstává v působnosti
obcí a krajů, přičemž obec bude účastníkem stavebního řízení vždy. Je třeba
zajistit dostatek úředníků, aby se lhůty
nastavené v zákoně daly stihnout, zásadně by mělo pomoci sdílení zkušeností
úředníků všech krajských úřadů, a to zejména v případech nečinnosti a odvolacích procesů. V současnosti máme příliš
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