
Město Bušt ěhrad 
Městský úřad Buštěhrad 
Hřebečská 660, 273 43 Bušt ěhrad, IČ: 00234214  
 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 

 
 
Čj.: 1914/2008 
 
 
V Buštěhradě dne 22. října 2008 
 
 
 

O z n á m e n í  
města Buštěhrad  

 
o vyhlášení výběrového řízení na přidělení  bytu v majetku města  

 
 

Město Buštěhrad oznamuje, že nabízí k nájmu byt v majetku města Buštěhrad v Buštěhradě, 
č.p. 65 v ulici Palackého, byt se nachází v 1. patře domu. 
 
Údaje k bytu : 
Byt          : 1+KK 
Rozměry :  53,90 m2  
Nájemné  : regulované – byt se státní dotací 
Vybavení bytu : - kuchyňská linka, kombinovaný sporák, vestavěné skříně v koupelně,  
                             vestavěné skříně na WC 
ostatní zařízení je možno odkoupit po dohodě s bývalým nájemcem. 
 
 
Další dispozice bytu : na bytu vázne pohledávka města Buštěhrad ve výši 74.180,-Kč 
 
Podmínky pro přidělení bytu : 
 
Podání žádosti na MU  
Prokázání bezdlužnosti  
Žadatel je starší 18 ti let 
Žadatel je ochoten uhradit pohledávku vedenou za předchozím nájemcem 
Hodnotí se ochota složit zálohu na nájemné  
 
Nabídky budou hodnoceny bytovou komisí dle kriterií uvedených v zásadách pro přidělování 
bytů.  
 
Zájemce jsou povinni žádost včetně požadovaných podkladů doručit na podatelnu MU, 
případně na adresu MU nejpozději do 25.11. 2008. 
 
O přidělení bytu bude rozhodováno obálkovou metodou, rozhodnými kriterii jsou – úhrada 
dluhu předchozího nájemce (s tímto je veden spor v případě, že dojde k úhradě dluhu ze 
strany předchozího nájemce bude novému nájemci jím uhrazená částka vrácena) – doba 
úhrady, výše zálohy na nájemné a další kriteria dle zásad pro přidělování obecních bytů. 



 
Úřední hodiny: Po, St  8-12 a 13-17                                E-mail: 

meu@mestobustehrad.cz    
                                                                                                                 www.mestobustehrad.cz 
 

Zájemci zašlou na MU nebo dodají na podatelnu MU zapečetěnou obálku s nápisem 
neotvírat, výběrové řízení - byt 
 
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na pracovníka úřadu : Mgr. Petr Mencl, tel. 312 278 
035, 606 318 968.  
 
 
 
 
……………………………………                                       …………………………………. 
Ing. Václav Nový                                                                   Antonín Kadlec 
Starosta                                                                                   místostarosta      
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne 23. října 2008 
 
Sejmuto dne 22.listopadu 2008 
 
 
 


