
Průvodní informace pro zájemce o ubytování na městské ubytovně

● Co je to Městská ubytovna?
Městská ubytovna (“MUb”) je ubytovací zařízení pro osoby, které jsou bez domova nebo jsou
ohroženy ztrátou bydlení a pobytem na ulici jsou zranitelné z důvodu svého věku či
zdravotního stavu. MUb jsou zřizovány hlavním městem Prahou pod koordinací Centra
sociálních služeb Praha (“CSSP”) ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb. Ubytování
je poskytováno na základě smlouvy o ubytování na 1 rok s možným prodloužením po
vyhodnocení situace a dosavadního působení ubytované osoby na ubytovně.

Na ubytovně je možné spolupracovat se sociálními pracovníky, kteří nabízí podporu ve
stabilizaci sociálně nepříznivé situace, jako je pomoc při jednání s úřady, s žádostmi o
vyřízení dokladů či zajištění finančních prostředků na uhrazení poplatku za ubytování.

Během pobytu je kladen důraz na poklidné soužití všech ubytovaných, dodržování
nastavených pravidel a řešení nepříznivé sociální situace a zajištění standardního bydlení.

V současné době jsou v provozu tyto městské ubytovny:
● MUb Neklanova, Praha 2 – Vyšehrad (pro ženy),
● MUb U Kloubových domů, Praha 9 – Vysočany,
● MUb Strojírenská, Praha – Zličín

● Pro koho je MUb?
Obecně platí, že MUb je určena pro dospělé osoby pobývající v Praze v sociálně nepříznivé
situaci, které jsou v bytové nouzi a jsou ohroženy riziky spojenými s životem bez přístřeší. Na
ubytovně je možné ubytování i se zvířetem podle dostupných kapacit. V současné době
zároveň není možné ubytovat rodiče s dětmi. Ubytovny nemají bezbariérový přístup.

Zohledňovaná kritéria a preferované cílové skupiny:
● věk

○ osoby ve vyšším věku a také mladí dospělí
● zdravotní obtíže či omezení

○ osoby, kterým hrozí újma na zdraví vzhledem k jejich stávajícím zdravotním
obtížím či omezení,

○ osoby mobilní (žádná z ubytoven není bezbariérová) a schopné samostatně
bydlet a pečovat o sebe

● bytová situace / nouze a její akutnost
○ osoby bez přístřeší
○ délka trvání bytové nouze
○ délka skutečného pobytu v Praze

● příjem do čtyřnásobku životního minima (4 x 4.620,- Kč =18.480,- Kč) za měsíc
○ zvýhodněny jsou osoby s nižšími příjmy

● spolupráce se sociálními službami
○ zvýhodněny jsou osoby, které chtějí aktivně řešit svou nepříznivou situaci



● Výše úhrady za ubytování
Ubytování je zpoplatněno a lze jej hradit i z dávek hmotné nouze:

● 5.500 Kč za místo na dvoulůžkovém pokoji
● 7.000 Kč za místo na jednolůžkovém pokoji
● v případě MUb Strojírenská se cena vypočítává následovně: 120 Kč za m2 + poplatky

za služby a energie; orientační cena za pokoj cca 4.000 Kč až 4.500 Kč

● Co musím udělat, abych bydlel/a na městské ubytovně?
K ubytování na MUb je třeba podat Žádost o ubytování včetně všech potřebných příloh, a to
na Kontaktních místech pro bydlení nebo v Sociálně právní poradně Kontakt CSSP (“KMB”).
Žádost je možné sepsat přímo na místě s pracovníkem KMB, který žádost včetně všech
příloh zkompletuje a odešle na Oddělení koordinace MUb CSSP ("OKMUb").

Seznam míst pro podání žádosti:
● KMB při Magistrátu HMP - Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1 - Nové Město,

přízemí, přepážka č. 8
● Kontakt - Ječná 1317/3, Praha 2 - Nové Město

○ žádost je možné podat po předchozím objednání na telefonním čísle 222 515 400
● KMB Praha 3 - Havlíčkovo náměstí 746/11, Praha 3 - Žižkov, 1. patro
● KMB Praha 7 - U Průhonu 1338/38, Praha 7 - Holešovice, 2. patro, č. dveří 2.11
● KMB Praha 12 - Generála Šišky 2375/6, Praha 12 - Modřany, 3. patro, č. dveří 391
● KMB Praha 14 - Bratří Venclíků 1073/8, Praha 14 - Černý Most, č. dveří 219

Seznam KMB na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/bydleni/kontakty/kontaktni_misto_pro_by
dleni_pri.html

● Postup zpracování žádosti o ubytování
O přijetí na MUb Neklanova a MUb U Kloubových domů a prodloužení uzavřené smlouvy o
ubytování rozhoduje ředitel Centra sociálních služeb Praha jako koordinátor ubytování na
městských ubytovnách, a to na základě doporučení Pracovní skupiny pro městské ubytovny.
O ubytování na MUb Strojírenská rozhoduje Odbor bytového fondu MHMP.

Jakmile je žádost kompletní včetně příloh a podaná na KMB, je dále zpracována a předána k
posouzení Pracovní skupině MUb, která ji do 40 dní od podání oboduje a může ji doporučit
ke schválení řediteli CSSP, případně vrátit k doplnění. V případě schválené žádosti je
zájemce zařazen do aktualizovaného pořadníku, ze kterého je místo na MUb nabídnuto
zájemcům s nejvyšším počtem bodů.

Již podanou žádost zařazenou do pořadníku je možné doplnit o nové skutečnosti, které se v
situaci zájemce vyskytly. Taková žádost je pak nově posouzena Pracovní skupinou MUb.
Je-li žádost zájemce o ubytování na MUb schválena, ale v pořadníku je déle než půl roku od
data podání, tato žádost automaticky zaniká. Pokud tedy déle než půl roku nikdo z OKMUb
nekontaktuje zájemce s informací o možném nástupu, tato žádost již není aktivní. Takovou
žádost je možné doplnit o nové informace, na základě kterých se žádost znovu posuzuje.
Pokud neproběhne doplnění, žádost zůstává neaktivní.
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