STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
15. schůze rady města dne: 10.09.2019
Bod pořadu jednání: 22
Poskytnutí náhradního ubytování
Stručný obsah: V městském bytě v [osobní údaj odstraněn] se ve velkém množství vyskytly
štěnice domácí a hrozí zvlášť závažná újma – rozšíření štěnic do okolních bytů. Z tohoto důvodu
bylo nutné byt vyklidit a provést jeho úpravu a přestavbu tak, aby byly štěnice domácí zcela
vyhubeny odbornou firmou. Nájemcům bytu bylo po dobu nezbytně nutnou, tj. než budou štěnice
domácí zcela vyhubeny a byt bude uveden do obyvatelného stavu, poskytnuto náhradní ubytování
v ubytovací jednotce na [osobní údaj odstraněn]

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: doporučení odborné firmy
Zpracoval:

Žáčková Renata, JUDr. - právník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora
Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
uzavření dohody o vyklizení bytu č. [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn] a o
poskytnutí náhradního ubytování v ubytovací jednotce [osobní údaj odstraněn] , s [osobní
údaj odstraněn] podle přílohy č. 1
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Důvodová zpráva
V městském bytě [osobní údaj odstraněn] se ve velkém množství vyskytly štěnice domácí a hrozí
zvlášť závažná újma - rozšíření štěnic do okolních bytů. Z tohoto důvodu bylo podle vyjádření odborné
firmy LIDEZIN CZ s.r.o. nutné byt vyklidit a provést jeho úpravu a přestavbu tak, aby byly štěnice
domácí zcela vyhubeny. Nájemcům bytu bylo po dobu nezbytně nutnou, t.j. než budou štěnice domácí
zcela vyhubeny a byt bude uveden do obyvatelného stavu, poskytnuto náhradní ubytování v ubytovací
jednotce [osobní údaj odstraněn] . Toto ubytování bylo statutárním městem Liberec poskytnuto
bezplatně.
V [osobní údaj odstraněn] se štěnice domácí vyskytly již v minulosti, vyskytují se v omezené míře i v
bytech jiných pronajímatelů na území Liberce.
O celé situaci byl informován dne 19.8.2019 odbor sociální péče, zároveň byla informována Krajská
hygienická stanice v Liberci, se kterou je jednáno.
Nájemci se zavázali zlikvidovat všechny věci v bytě tak, aby bylo znemožněno další šíření štěnic
domácích v domě či jinde po Liberci. Statutární město Liberec poskytlo postiženým nájemcům náhradní
oblečení z nábytkové banky či červeného kříže a další materiální pomoc podle jeho možností a potřeb
nájemců.
Podle vyjádření odborné firmy LIDEZIN CZ s.r.o. k úplnému vyhubení enormního výskytu štěnic
domácích je nutné, aby se v dotčeném prostoru nájemníci nezdržovali a byt byl zcela vyklizen.
Současně s aplikací desinfekčních prostředků bude dle vyjádření odboru majetkové správy nutno
provést nezbytné úpravy interiéru, jako například výměnu podlahy, odstranění lišt, zárubní, výměnu
kuchyňské linky a podobně.
Vzhledem k termínu konání rad města a nutnosti situaci operativně řešit (hrozilo mj. rozšíření štěnic do
školských zařízení na území města), předkládáme materiál na vědomí. Stávající nájemní vztah
schválený usnesením rady města trvá a nebyl nijak dotčen, jedná se pouze o dočasné poskytnutí
náhradního ubytování.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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