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        V Novém Kníně dne 29. 4. 2020 

 
 

 Věc: Zjištění zájmu o privatizaci městských bytů, zvyšování nájemného. 
 
 
 
Vážení nájemníci, 
vzhledem k faktu, že u městských bytů nebylo řadu let zvyšováno nájemné a všeobecně 

výše nájemného neustále roste, rozhodla se Rada města na svém zasedání dne 28. 4. 2020 
k zjištění zájmu nájemníků o případnou privatizaci bytového fondu města Nový Knín. 

Vzhledem k výše uvedenu bude nuceno město začít postupně zvedat nájemné o nejvyšší 
možnou míru, tedy o 20% ročně během několika dalších let. Druhou možností je privatizace bytů, 
o které bych Vás rád tímto informoval. Zvyšováním nájmů město postupně dosáhne standartní 
výše nájemného.  

Tento dopis berte jako informační o chystaných krocích města v bytovém hospodářství a 
pro zjištění zájmu o případnou privatizaci. Rádi bychom zjistili, zdali se myšlenkou privatizace 
zabývat, či nikoli. O privatizaci bytů, podmínkách privatizace a především ceně bytů v rámci 
bude rozhodovat Zastupitelstvo města, ale pro Vaše rozhodnutí, zdali o privatizaci máte zájem, 
bude pochopitelně rozhodující cena. Na základě již proběhlé privatizace bytů v Libčicích č.p. 59 
a 60 a současné tržní ceny bytů byla stanovena orientační cena 4.500 – 5.000 Kč/m2, což 
odpovídá cca polovině tržní ceny v současné době prodávaných bytů. Konkrétní cenu musí 
stanovit Zastupitelstvo města, proto uváděnou cenu berte opravdu jako orientační! 

Prosím Vás o předání informace, zdali máte o privatizaci bytu zájem prostřednictvím e-
mailu radnice@mestonovyknin.cz , telefonicky na 318 593 015 u paní Kolkové, případně 
vhozením ústřižku do poštovní schránky Městského úřadu. 

V případě dotazů můžete kontaktovat starostu na telefonu 604 454 556. 
 
S pozdravem 

 
 
 
 
        Petr Chmelík 
        starosta města 
 

 
Nájemník (jméno, příjmení): 
 
Mám zájem o privatizaci městského bytu /nehodící se škrtněte/: 
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