
stanislav křeček

Občan (říkejme mu ,,pan A.")
vlastní v jedné obci 1?0, ale
podle některých až 200 bytů.
Tyto byty dává do nájmu po-
třebným lidem (a upřímně si
přiznejme: lidem, kterým by ni-
kdo jiný byt nepronajaL) za ná-
jemné, které stanovil na 250Kč

za metr podlahové plochy.

§to peníze mu samozřejmě
nikdo nezaplatí, neboť tato
částka uvedená v nájemních
smlouvách slouží jen k tomu,
aby se navyšovala úroveň

,,místně obvyklého" nájemné-
ho, podle kterého úřady vyplá-
cejí na bydlení sociální dávky
potřebným lidem. A daří se:

zatímco v obecních bytech se
v té obci platí podle kvality by-
tu 33 až 65Kč za metr, úřad
zďe vyplácí jako příspěvek na
bydlení 100Kč za metr podla-
hové plochy!

Takže pan A. se svým autem
čas oď-času zaparkuje před

ffiemců
svých bytů vvbere úřadem po-

Kšeft s bydlením
skytnutý sociální příspěvek na
bydlení a současně jim pro-
dlouží nájemní smlouvy na
?IáKi-měsíc. Každý měsíc tak
získá 72O tisFáÍmitřn t<o-

run.
To, co pan A. plQviídí, samo-

zřeimě není zaměstnání. a tak
puň n;9-*u6ryg-
štplz"kgly,přihlášen j ako.le-
zaměstnaný na Uřadu práce.
T6n6@] samozřejmě vy-
plácí podporu v nezaměslna-
ilostlTfiatí (nebo platíme'l) za
něho příslušná pojištění.

O byty ,,svých" nájemců se
pan-Á-. nestarri a proč takO
Pokud byt není řádně vybaven,
ú@
mu nfiemtim-Zďfízení bytu

za dozoru státu
až 6! tisic Kč. Když se ten po

@po
skytne úřad na vybavení bytu
stejnou částku novému náiem-
iTznovu 

--T wfrTyznys pan A. pečuje:
.kupqie další byty v místech,
která se mění ve vyloučenou
lokalitu, neboť stačí do domu
n a s t ě h o v a t-ifr il u s n=Óu-io d i rul_
se kterou.;e souŽití v domě ne-
možné, a za pár měsíců jsou
další byty-ioiř-řm.zffiř

dalších obcí v republice, mož-
nost, kterou jí zákott poskytl,
totiž přljala ,,opatření obecné
povahy", jímž znemožnila, aby
příspěvek na b}tliení6-yT vffi:
ffiá-
.|emcúm - tedy ovŠem ve sku-
tečnosti panu A. Proti tomu se
postavila řada ochřřů-ffi
@
sociální příspěvky potřebným
lidem?") a Ustavní soud tuto
možnost patrně zruší.

Bude !4k jen pokračovat ono
legislativn r Silensn,r spoervajrcr

ochotni _si píiznat. Opatření
yzqpstí !,'stavrr squO ňÍ'
šit: zákaz sedět na lavičkách
fiak můžete někomu odebrat
právo sednout si na lavičku?),
zákaz pobytu (jak můžete tak-
to omezit svobodu pobytu?)
a nyní i omezení sociálních dá-
vek...

Zdaleka nejde jen o jednu
obec, taková situace a takových
pánů A. je po republice mnoho.
A tak je snad ěas se zeptat ;i
práva těch ostatních? Těch.:i
kTéřÍŤádně pracui í. vvchovávaií ii
děiiTF'tějiv tTiffi ufrGG?ň :i
A i§ou stáĚ ryr_ěrrě 991p3í,i591u |i

totq mlčky dívat.. 
ii(lury je zástupce veřejné j1

ochrdnkyně prúv)

.991rtq, A noví potřební se mo-
hou přistěhovat. Pan A. nedáv-
no dokonce organizoval nábor
nových nájemců v jiných čás-
tech republiky.

Obec se brání, iak může: ne-
dávno využila, jako mnoho

su přijme opatřeni která na čas
obcím v těchto situacích pomo-
hou, ale kter4 neřeší celý tento
problém, jeh-řffiňilŤfrffiě

v tom, čas od ča-


