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Informace 

 
ŘEŠÍTE PROBLÉM S BYDLENÍM?  
 
Realizujeme projekt zaměřený na pomoc osobám v bytové 
nouzi, do něhož je zapojeno 7 městských obvodů (Hrabová, 
Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, 
Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Vítkovice) 
a společnost Heimstaden Czech s.r.o. 
 

O CO SE JEDNÁ? 
 
 byty pro osoby v bytové nouzi, které mají trvalý pobyt 

ve výše uvedených městských obvodech 
 byty s nájemným v místě a čase obvyklým  
 byty s nájemní smlouvou na 6 měsíců, s prodlužováním do 

doby 24 měsíců (poté možnost uzavřít běžnou nájemní 
smlouvu) 

 byty s podporou sociálního pracovníka Magistrátu města 
Ostravy 
 

JAK TO PROBÍHÁ? 
 
 sepsání žádosti na Magistrátu města Ostravy se sociálním 

pracovníkem 
 doložení potvrzení Úřadu práce ČR a společnosti 

ČEZ Prodej, a. s. 
 vyhodnocení žádosti a zařazení do databáze žadatelů  
 přiřazení žadatelů do vhodných bytů dle trvalého pobytu 
 prověření situace a projednání žadatele u daného 

městského obvodu nebo společnosti Heimstaden Czech 
s.r.o. 

 podpis nájemní smlouvy 
 povinná spolupráce se sociálním pracovníkem 

a hodnotitelem projektu Magistrátu města Ostravy  
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KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
Příjem žádostí  
Magistrát města Ostravy  
Sokolská tř. 49 (budova Diagnostického centra) 
702 00 Ostrava  

 
Kontaktní osoba   
Bc. Nikola Slížová  
kancelář č. 508, 4. patro 
tel. 727 950 811, 599 444 231 
email: socialnibydleni@ostrava.cz 
 
Úřední hodiny  
pondělí a středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hodin 
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