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Koncepce rozvoje bydlení a bytové politiky ve městě Kadani do r. 2023 

 
 
 
A: Úvod 
 
            Strategický plán rozvoje města Kadaně  z roku 2003 v části   „Obyvatelstvo, 
ekonomika, trh práce“   pojmenovává stručně problematiku bytové politiky ve městě, ze které 
vyplývá následně návrh na opatření  -  zpracování koncepce bydlení a bytové politiky ve 
městě do roku 2015. 
            Koncepce byla zpracována v září 2005 na deset let do roku 2015. První aktualizace 
proběhla v roce 2008. Nyní máme před sebou druhou aktualizaci, zároveň s rozšířením 
působnosti koncepce do roku 2023. Čili opět na deset let.   

Předkládaná koncepce bytové politiky popisuje v analytické části  stávající stav včetně 
faktorů, které ovlivňují kvalitu bydlení v Kadani. Zároveň se část analytická vypořádává 
s otázkou sociálního bydlení a privatizací bytového fondu. Druhý blok pod názvem Záměry 
města Kadaně konkrétně pojmenovává možnosti nové bytové výstavby všech typů a také 
možnosti  financování výstavby. 

Nově je do koncepce zařazena problematika tzv. prostupného bydlení, startovacích 
bytů a také jsou přílohou i  aktuální pravidla pro přidělování bytů v Kadani 

Koncepce rozvoje bydlení je  konkrétní a zcela zaměřena na město Kadaň bez 
zbytečných obecných formulací, které by sice z této práce udělaly objemnější dílko, 
vyvolávající větší respekt na pohled, ale s obsahem, který by se nečetl a nepoužíval v praxi. 
Doufám, že v následujících řádcích naleznete dostatek informací pro reálnou představu, jakou 
cestou v oblasti bydlení by se mělo město Kadaň ubírat. 

 
B: Část  analytická 
 

1. Privatizace bytového fondu v Kadani a její dopady na stav bytového fondu  
 

Město Kadaň mělo před počátkem privatizace bytového fondu ve vlastnictví celkem 
3739 bytů. Zastupitelstvo schválilo prodej bytů v pěti etapách (nultá až čtvrtá) pro roky 2003-
2006. 

Celkem bylo  nabízeno k prodeji 2844 bytů. 
Privatizaci bytového fondu můžeme k závěru roku 2008 považovat za ukončenou. 

Počet prodaných bytů překonal všechna očekávání. Celkem se prodalo 2684 bytů ( původní 
předpoklad 2140). Pouze 160 ( původní předpoklad 704) bytů zůstalo neprodaných tzv. 
sociálních.  

Úspěch prodeje lze přičíst  zajímavé kupní ceně, slušnému , serioznímu a otevřenému 
jednání města s kupujícími a zároveň splněným příslibům  kupujícím v oblasti obnovy sídlišť 
z prostředků získaných prodejem bytů. Byty byly nabízeny přímo nájemníkům a jen zhruba 
třicet  neprojevilo o koupi zájem a byty byly pak následně prodány buď sousedovi v domě 
nebo třetím osobám. 

K pojmu sociální byt uvádím, že se jedná  v našem případě o způsob nájemního 
vztahu, který byl vytvořen mezi městem, jako prodávajícím bytové  jednotky, a nájemníkem, 
který nebyl schopen nebo nechtěl bytovou jednotku koupit a byl již v seniorském věku, 
popřípadě samoživitel. V těchto  případech jsme uzavřeli s nájemci dohodu o sociálním bytě 
na základě usnesení zastupitelstva města. 

Počet 160 sociálních bytů se postupně snižuje. Ke konci roku 2012 jich zůstává 120. 
Sociální byty, které jejich nájemníci v budoucnu z různých důvodů opustí, jsou prodávány 
tzv. obálkovou metodou schválenou zastupitelstvem města v roce 2005. Podmínkou je, že této 



koupě bývalého „sociálního“ bytu se může zúčastnit pouze občan města Kadaně, nebo občan, 
který má ve městě Kadani pracoviště a zároveň je podmínkou věk do třiceti let. Tímto 
opatřením se otevřela možnost zisku bytu do vlastnictví pro mladé začínající rodiny za 
rozumnou cenu a zároveň se minimalizoval vliv realitních kanceláří či překupníků s byty. 
Podrobná pravidla tohoto způsobu prodeje jsou v příloze k této koncepci v Pravidlech pro 
přidělování bytů. Město si ponechá ve vlastnictví pouze ty sociální byty, které budou 
vyhovovat podmínkám pro přestavbu na byty bezbariérové  pro zdravotně postižené občany, 
čili  cca 20 bytů. Proč prodáváme byty tzv. sociální v již privatizovaných domech? Ze zcela 
praktických důvodů – sociální byty v privatizovaných domech jsou roztroušeny po jednom či 
dvou po jednotlivých společenstvích vlastníků a město je ve všech těchto domech stále 
spoluvlastníkem, ovšem s minimální možností na podílu rozhodování , což může do budoucna 
vyvolat  složité ekonomické a spoluvlastnické problémy. Dnes má řada společenství vlastníků 
odsouhlasen vyšší příspěvek do fondu oprav, než je regulované nájemné v městských 
sociálních bytech, které zůstávají součástí těchto společenství. Město tak doplácí rozdíl ceny 
společenstvím za svého nájemníka. Samozřejmě, že ve všech domech k opuštění a prodeji 
sociálního bytu nedojde ani po letech (viz byty bezbariérové). Podle našich dosavadních 
zkušeností dochází k úbytku přibližně 20 těchto bytů ročně. Počítáme, že v roce 2023 již 
zůstanou v současných společenstvích jen byty pro zdravotně postižené v počtu přibližně 
dvaceti. 

Zajímavá je i informace o vývoji tržních cen bytů v Kadani. Při zahájení privatizace 
v roce 2003 se tržní cena bytu 1+3 v Kadani pohybovala v rozmezí 250 až 400 tisíc podle 
lokality a stavu bytu. Roku 2008 není výjimkou cena v rozmezí 700 až 1100 tisíc. Poté došlo 
k částečnému poklesu cen nemovitostí v důsledku celosvětové hospodářské krize, přesto i 
v roce 2012 je cena bytu 1+3 v Kadani v průměru za cca 600 tis. Kč . Atraktivita města, vyšší 
příjmy obyvatel, nárůst přechodně bydlících občanů a nízká nezaměstnanost, to vše 
v důsledku způsobilo i značné navýšení cen bytů na trhu po roce 2003. Z informací realitních 
kanceláři vyplývá jednoznačně nejvyšší poptávka v rámci okresu Chomutov  po bydlení 
v Kadani. Výrazně se zvýšila poptávka po bydlení v bytových domech. Kadaň je stále i dnes 
atraktivní pro bydlení a našim úkolem je tento trend pokud možno udržet a podpořit i nové 
možnosti pro bydlení v bytových domech. 

Po provedené privatizaci nedošlo ke konzervaci stavu bytového fondu, naopak  trh 
z byty se čile rozeběhl, tentokrát opravdu legální, kdy vlastníci obchodují se svým majetkem a 
nikoliv jak tomu bylo donedávna, kdy nájemník beztrestně obchodoval s majetkem města, 
které mělo jen velmi omezené možnosti zasáhnout a bytový fond byl zablokován. Nájemníci, 
kteří si pořídili bydlení jinde, pronajímali byty, které jim nepatřily. Po privatizaci se tyto 
obchody staly legálními a město z prodeje bytů získalo nemalé prostředky, které uplatnilo 
v investiční výstavbě. Nečekaně efektivní byl dopad privatizace bytového fondu  na výši 
pohledávek ze strany města za dlužníky nájemného. Dlužník na nájemném neměl a nemá 
nárok uzavřít s městem kupní smlouvu na byt. Během privatizace došlo ke snížení dluhů na 
nájemném cca o 2,5 milionu korun. Ke snížení došlo i otevřením možnosti odkoupení bytu 
s dluhem pro žadatele o byt a také nám pomohla novela občanského zákoníku z roku 2006, 
kde se důkazní břemeno přenáší  ze žalobce na dlužníka. 

Rovněž předpokládáme, že ve většině privatizovaných domů budou vlastníci schopni 
se lépe o svůj majetek postarat, než  dříve a dosavadní praxe tomu jednoznačně nasvědčuje. 

 
2. Neprivatizovaný  bytový fond 

 
Několik poznámek k části bytového fondu, který není privatizován. Do tohoto fondu je 

nutné zahrnout: 
a) byty, které byly postaveny se státní dotací a nelze je tudíž do dvaceti let po jejich  

dostavbě prodat (různé nástavby, sídliště Strážiště, Dvořákova ul. atd.), tj. celkem 310 
bytů.  



K jejich postupnému prodeji by mohlo dojít až po uplynutí lhůty v souladu s přijatou 
státní dotací v průběhu let 2017 – 2023 ( Duha a Nástavba C – r.2017, Dvořákova ul. – 
2019, bývalá 7.MŠ – 2020, Jungmannova – 2021, výměník D a Strážiště I – 2022, 
Strážiště II – 2023). Z uvedeného časového rozpisu je zřejmé, že v roce 2023 by 
mohly být všechny tyto byty v soukromém vlastnictví. 
 

b) byty, tzv. správcovské, které slouží jako byty služební ( u škol a dalších 
institucí města), tj. 12 bytů. Tyto byty je nutné uchovat pro potřeby jednotlivých 
organizací.  
 

c) byty v domech s pečovatelskou službou ( na kadaňském hradě - 36 a ve Věžní ulici - 
41), tj. celkem 77bytů.  
S prodejem těchto bytů také nelze počítat, jelikož ani po dostavbě  domova důchodců 
nepředpokládáme ukončení činnosti některého z DPS. Spíše naopak, se stárnoucí 
populací může do budoucna nastat problém s malou kapacitou DPS.   
 
byty nižší kategorie, které jsou zejména v lokalitě Prunéřov  pro neplatiče nájemného 
v počtu 105 bytů a tři domy nižší kategorie po 12 bytech .  Jeden z těchto tří domů 
       ( Žitná ul.) jsme nechali zateplit a vyměnit okna za plastová, podobně budeme 
postupovat v nejbližších letech u druhého domu v ulici Jitřní. Třetí dům ve Švermově 
ulici byl prodán a privátní vlastník by zde měl přebudovat nemovitost na dům s byty 
první kategorie.  
 

d) zůstává 355 bytů I. Kategorie (Golovinova ul. 1341-1353 , 299 b.j. a č.p.1639 nad  
      Plusem, 56 b.j.), které nebyly odsouhlaseny zastupitelstvem k prodeji.   

Město by si mělo podržet určité procento bytů ve vlastnictví pro sociální účely . Je 
 zde řada malometrážních bytů. Byty v těchto dvou domech jsou využívány  při jejich 
postupném uvolňování také jako tzv. startovací byty pro začínající mladé rodiny na 
přechodnou dobu deseti let, než získají prostředky na koupi vlastního bydlení. 
Podmínkou pro takový nájemní vztah je věk žadatele do pětatřiceti let. Podrobná 
pravidla přidělování startovacích bytů jsou v příloze k této koncepci v Pravidlech pro 
přidělování bytů 

V roce 2008 přišel požadavek od nájemníků těchto domů na dodatečnou 
privatizaci. Zastupitelstvo města požadavek odmítlo z důvodu výše uvedených. 

 
3. Stručné shrnutí stavu bytů po ukončené privatizaci v roce 2008 a výhled do roku 

2023 
 

Město Kadaň má po ukončené privatizaci v roce 2008 ve vlastnictví cca 1000 bytů. 
Z tohoto počtu je 355 bytů první kategorie, které nebyly privatizovány. Jsou využívané 
zejména pro začínající mladé rodiny.  

160 bytů zůstal v roce 2008 zatím jako sociální z privatizovaného bytového fondu. 
Tyto byty jsou postupně prodávány po opuštění nájemníkem nebo z menší části (cca 20) 
rekonstruovány na byty bezbariérové. Dnes, ke konci roku 2012, je sociálních bytů cca 120. 

310 bytů se státní dotací první kategorie bude řešeno prodejem po splnění podmínek 
dotačního titulu v časovém horizontu do roku 2023.  

77 bytů máme v DPS , 12 služebních, 24 nižší kategorie ve městě.  
105 bytů nižší kategorie by i nadále sloužilo pro sociálně slabé v oblasti Prunéřov. 

Další výstavba bytů nižší kategorie není plánována.  Připravujeme projekt na přestavbu 
jednoho ze čtyř domů v  lokalitě Prunéřov  na komunitní centrum, které by především sloužilo 
pro práci s dětmi a mládeží této problémové lokality. Bude zajišťovat i poradenské služby 
v oblasti běžného života, péči o rodinu, docházka a příprava na školu, hledání práce, dluhové 



poradenství a další. Centrum by mělo začít fungovat v průběhu roku 2013. Máme rovněž 
zpracován a v zastupitelstvu města odsouhlasen Strategický plán lokálního partnerství pro 
sociálně vyloučenou oblast Prunéřova vypracovanou ve spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování. Připravuje se i projekt tzv. prostupného bydlení.  

Po roce 2023 by se měl stav bytů ve vlastnictví města ustálit na počtu zhruba 600. 
Z toho 500 bytů první kategorie. Počítáme s předpokládaným prodejem bytů, u kterých skončí 
dvacetiletá podmínka od přidělení dotace ( cca 300 bytů ) a s postupným prodejem zhruba 
stovky zbývajících sociálních bytů v jednotlivých SVJ mladým lidem do 30 let. 

Město Kadaň převzalo správu bytového fondu od 1.9. 2012 od realitní kanceláře. 
Tímto krokem dojde mimo jiné i k úspoře nákladů ve výši cca 1,2 mil Kč ročně. Na agendu 
správy bytů byli nově přijati dva pracovníci a další část úkonů, které zajišťovala realitní 
kancelář, se přenesla na kmenové zaměstnance úřadu. 

 Na druhou stranu je nutné podpořit výstavbu nových bytových i rodinných domů 
uvnitř i vně města Kadaně a pokrýt tak poptávku po bydlení ve městě. 

 
    4.    Nezaměstnanost ve městě 
 

V souvislosti s fondem tzv. sociálních bytů a trvalým držením bytů v panelových 
domech ve vlastnictví města je potřeba zmínit také stav nezaměstnanosti ve městě, která se 
pohybovala několik let na úrovni mezi 15 až 16% z ekonomicky aktivních obyvatel (tj. 
přibližně 1400 občanů města). Míra zaměstnanosti ve městě činila 45%. V porovnání s mírou 
zaměstnanosti v EU (65%) lze předpokládat, že se vyšší míře budeme postupně blížit . 
K tomuto trendu by měly přispět nové aktivity v průmyslových zónách Královský vrch a 
Verne. Zároveň je třeba uvažovat  s předpokládaným nárůstem vzdělanosti obyvatelstva. 
V letech 2006-08 se výrazně snížila míra nezaměstnanosti v regionu Kadaň až na pouhých  
5,7 % v roce 2008. Tedy již pod průměr v rámci České republiky. Ke snížení nezaměstnanosti 
došlo vlivem hospodářské prosperity v rámci ČR, rozvoje průmyslových zón v okolí města a 
řady investic města , ČEZu a dalších subjektů. V minulých čtyřech letech ale propukla naplno 
celosvětová hospodářská krize a návrat k prosperitě je zatím v nedohlednu. 

Míra nezaměstnanosti v září 2012 činila v Kadani cca 12,1 %, což činí asi 1100 
nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce. 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že by se město nemělo plně zbavovat svého 
bytového fondu, který lze do budoucna obhospodařovat formou nájemních smluv pro mladé 
začínající rodiny či sociálně slabé. 

 
5.    Byty a obyvatelé ve městě  

 
Vycházíme-li ze statistických údajů, které jsou k dispozici po posledním sčítání lidu, 

máme k dispozici následující údaje: v Kadani je celkem cca 7200 trvale obydlených bytů 
(kromě bytů ve vlastnictví města, jsou to byty ve vlastnictví různých společností či družstevní 
a rodinné domy). Ze statistických údajů rovněž vyplývá, že počet osob na byt v Kadani činil  
2,43 obyvatele v roce 2001. To  znamená, že v těchto bytech v Kadani žije cca 17 500 
obyvatel. 

Počet obyvatel ve městě je podle posledního sčítání z roku 2001 cca 17 700. 
Prognózu vývoje počtu obyvatel s pokračováním migračních trendů lze odhadnout pro rok 
2020 na počet 17 000 , v případě posílení imigračních trendů je odhad na stejné období ve 
výši 17 500. 
            Před privatizací bytového fondu v Kadani bylo v roce 2002 přibližně tisíc žadatelů o 
byt. Po privatizaci a rozeběhnutí přirozeného trhu z byty evidujeme ke konci roku 2012 
přibližně pouhých 200 žádostí o byt. Z toho polovina o byty velikosti 2+1. Uvedená čísla 
svědčí o spekulacích s městskými byty před privatizací bytového fondu a odkrývají skutečnou 
potřebu bydlení v našem městě.  Je třeba mít také na paměti, že řada bytů je v Kadani stále 



k dispozici formou koupě či nájmu u soukromých vlastníků, většinou prostřednictvím 
realitních kanceláří.  

Z uvedeného vyplývá, že pokud by bytový fond nestárnul, nebylo by potřeba 
teoreticky nové bytové výstavby. Zde je ovšem třeba podotknout v souladu se strategickým 
plánem, že chceme udržet co nejvíce populace v Kadani a zároveň dosáhnout takové 
atraktivity našeho města, aby zde lidé nejen zůstávali a přistěhovali se noví a hlavně 
perspektivní. Kromě dobré nabídky pracovní a zdravého životního stylu, patří k atraktivitě 
prostředí také kvalitní bydlení, které jistě nové mladé lidi nenaláká do zastaralého bytového 
fondu. Současný trend  také  preferuje rozšiřování obytných ploch. Byť se nyní zdá, že 
v Kadani je bytový fond v dostatečném rozsahu, je z výše uvedeného nutné vytvářet 
podmínky pro bydlení nové, na kvalitativně vyšší úrovni. 

 
6.  Stáří domovního fondu 

 
Průměrné stáří domovního fondu v Kadani je zhruba 48 let, u bytových domů pouze 

34 let. Nejstarší bytový fond má Kadaňská Jeseň (82,4 let ) a Úhošťany (75,5 let ). Historické 
jádro má průměrné stáří  70 let a rodinná zástavba u Ohře 63 let. 

Naopak nejmladší domovní fond je na Vinohradech, Strážišti a v kasárnách. Na sídlišti 
„C“ cca 39let a na sídlišti „B“  51 let. 

Z uvedeného vyplývá, že domovní fond je poměrně ještě mladý. Při životnosti 
panelových domů, která je při vhodné údržbě počítána kolem osmdesáti let, je možné 
uvažovat  s existencí panelových sídlišť v Kadani v časovém horizontu 40 až 60 let. 

Je tudíž nutné současná sídliště s panelovými domy průběžně udržovat v dobrém 
stavu, včetně jejich nejbližšího okolí a zachovat tak jejich obyvatelnost v rámci možností v co 
nejoptimálnější podobě. Zde je na místě připomenout rozsáhlou akci opláštění (zateplení) 
panelových domů, které právě životnost těchto domů prodlužuje.  

K vyšší kvalitě života na sídlištích přispívá i realizace programu regenerace v našem 
městě, která postupně proběhla v roce 2002 na sídlišti „D“ a v letech 2004-8 na sídlišti „B“, 
poté v letech 2009-13 na sídlišti C i s pomocí státních dotací. Obnovuje se postupně zeleň, 
komunikace, chodníky i rekreační plochy či hřiště a parkoviště. V další etapě navážeme 
 sídlištěm „E“. Zároveň ve čtyřech etapách postupně řešíme z vlastních zdrojů obnovu zeleně 
a komunikací a  parkovišť na sídlišti „A“ . Na základě ankety a veřejného projednání se také 
postupně vracíme na sídliště D s rozvojem dalších parkovacích míst.  

Po celkovém dokončení regenerace panelových sídlišť, zhruba v horizontu roku 2016,  
by se stávající domovní fond mohl stabilizovat a přetrvat v určité kvalitě řadu let, 
pochopitelně s průběžnou vhodnou údržbou. 

Je třeba také ovšem počítat v rámci regenerace s nezbytnou průběžnou opravou 
sítí.                                                                     

7.   Vzdělanostní struktura obyvatel ve městě nad 15 let   
 

I faktor vzdělanosti obyvatel ovlivňuje  skladbu a kvalitu bydlení a samozřejmě i 
perspektivu rozvoje města. Kadaň má v současnosti cca 28,5% obyvatel nad 15 let se 
základním vzděláním (tj. cca 4150 obyvatel !!!), kteří jsou možnými uchazeči o tzv. sociální 
bydlení. Vyučených  či středně odborně vzdělaných máme v této kategorii ve městě 39,5% 
(5750 občanů). S úplným středním a vyšším odborným vzděláním žije v Kadani 3750 osob, tj. 
25,6% a vysokoškolsky vzdělaných pouze 4,8% ( ! ), což představuje 704 obyvatel.  

Nízký kvalifikační potenciál bohužel odráží dlouhodobou orientaci na méně 
kvalifikované profese v důlním a energetickém průmyslu. 

Příznivějším trendem je poměrně významný nárůst středoškolsky vzdělaného 
obyvatelstva během posledního desetiletí, tj. o 5%. Také poměr mezi obyvateli se základním 
vzděláním a středním vzděláním bez maturity se příznivě změnil ve prospěch vyššího podílu 
kvalifikovaných dělnických profesí. Svou významnou roli zde sehrávají i SOŠ a SŠ na území 



města Kadaně, proto je důležité i z těchto důvodů jejich činnost a existenci  nadále 
podporovat. 

Pro pozitivní změnu struktury ve vzdělání našich obyvatel je třeba udělat mnohé. 
Kromě postupného vytváření vhodných vzdělávacích podmínek a pracovních nabídek pro  
občany města, je nutné se také dobře starat o všeobecně kvalitní životní podmínky našich 
občanů. Je třeba rozšiřovat  a udržovat ve vysoké kvalitě možnosti pracovní, vzdělávací, 
kulturní či sportovní, ale i možnosti kvalitního bydlení. Chceme-li, aby nám vzdělaní lidé 
z Kadaně neodcházeli, je potřeba pro ně vytvářet podmínky a příležitosti. 

 
8. Věková skladba obyvatelstva    
 

Kadaň má v současnosti poměrně mladé obyvatelstvo. V roce 2001 byl průměrný věk 
ve městě 37 let. Přesto poměr mezi dětskou a nejstarší složkou populace indikuje výhledově 
úbytky počtu obyvatel přirozenou měrou. Např. dětská populace se snížila oproti roku 1991 
do roku 2001 o celkový počet 1100 dětí !!  Naopak podíl obyvatel nad 60 let vzrostl za 
uvedené období téměř o 650 obyvatel. Mezi lety 2001 a 2010 při dalším sčítání lidu došlo 
k dalšímu úbytku dětské populace o  dalších 300 dětí na dnešních cca 2700. Počet obyvatel 
nad 65 let věku se zvýšil za posledních deset let o 700 seniorů na dnešních cca 2500. 
Průměrný věk se proti roku 2001 zvýšil na 39,7 let, tedy téměř o tři roky. Mírné navýšení 
podílu dětské populace proběhne v letech 2011-13, kdy budou přivádět na svět své potomky 
rodiče z tzv. silných ročníků ze sedmdesátých let.  Tento stav bude ovšem jen přechodný a lze 
poté předpokládat opět pokles dětské populace. I tento nepříznivý stav může ovlivnit strukturu 
a kvalitu bydlení v Kadani.   

Věková skladba a předpoklad jejího vývoje v Kadani je jen dalším důvodem navíc 
proč soustředit svou pozornost na podporu kvalitní bytové výstavby v Kadani, zejména pro 
mladé lidi, aby měli důvod do Kadaně přijít, zůstat zde a žít pokud možno spokojeně. 

 
9. Péče o seniory vyššího věku, závislé na pomoci jiné fyzické osoby 

   
Vzhledem k populačnímu vývoji, který je popsán v předchozí kapitole, dojde 

k postupnému  stárnutí obyvatelstva v Kadani.  Koncepce bydlení v Kadani nemůže 
opominout ani skupinu obyvatel, jejichž poměr k celkové populaci Kadaně se bude 
s postupem let zvyšovat a tudíž i klást nároky na možnosti bydlení. Zejména pak u seniorů 
vyššího věku, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. 

Celá dlouhodobá koncepce je odkázána ovšem i na vývoji legislativy. 
V Kadani se v květnu 2007 dokončila stavba  domova pro seniory, který nahradil 

ekonomicky a organizačně nevhodné prostory a zároveň přiblížil úroveň bydlení běžnou pro 
péči v domovech pro seniory v EU. Čtyři budovy bývalého domova jsme po dostavbě nového 
domova pro seniory  prodali  nebo pronajali. Výtěžek z prodeje jsme využili k pořízení 
vnitřního vybavení nového domova pro seniory. Kapacita nového domova je 106 lůžek. 
Původní kapacita byla 91 lůžek včetně 18 lůžek v nemocnici Kadaň, kde tato lůžka slouží pro 
imobilní seniory s vyšší potřebou ošetřovatelské péče. Tuto službu jsme rovněž zachovali a 
počet lůžek byl navýšen na dvacet. Tím celková kapacita domova pro seniory po dostavbě 
činí  124 lůžek.   

Součástí domova pro seniory je odlehčovací služba, určená pro seniory na doléčení po 
úrazech či mozkových příhodách, kteří se poté mohou vrátit do svých domovů. Dále 
odlehčovací služba pomáhá pečujícím rodinám, které v případě nutnosti mohou svého 
blízkého seniora umístit na odlehčovací službu s krátkodobým pobytem či pouze na denní 
pobyt. 

Potřebnost ošetřovatelských lůžek a lůžek na standardním oddělení domova pro 
seniory je zhruba stejná.  Nejvyšší zájem je o přidělení místa v DpS  na jednolůžkových 
pokojích, jejichž zvýšený počet v novém domově pro seniory stále nepokrývá poptávku. 



 V blízkém budoucnu lze předpokládat i vyšší tlak na ošetřovatelská lůžka. Pokud to finanční 
a legislativní situace dovolí, jsme schopni zajistit vybavení dalšího oddělení ošetřovatelských 
lůžek v prostorách Nemocnice Kadaň. Zároveň by se měl konečně plně uplatnit i model 
příspěvku na péči, kdy by se např. rodinní příslušníci mohli starat o své rodiče a prarodiče 
pokud možno v domácím prostředí a tím i ulevit tlaku na lůžka v domově pro seniory. 

Počítáme i s udržením 77 bytů v domech s pečovatelskou službou (DPS) a rovněž i 
nadále budeme zajišťovat pečovatelskou službu pro seniory, kteří nebydlí v  DPS a tyto 
služby si smluvně objednají.  

Zatím se pro Kadaň výše uvedené kapacity po dostavbě nového domova  jeví jako 
dostatečná.  Je třeba neustále sledovat vývoj příslušné legislativy a v případě nových změn 
vždy novou situaci vyhodnotit , posoudit dopad na město Kadaň a případně provést taková 
opatření, která by finančně nezatížila rozpočet města a zároveň nesnížila standart péče o naše 
seniory, závislé na pomoci jiné fyzické osoby.  

 
     10. Startovací byty  

 
Startovací byty v Kadani jsou určeny pro mladé začínající rodiny nebo zatím samostatné 

žadatele o byt ve věku do 35 let. Nájemní smlouvu uzavíráme nejdéle na dobu 10 let, během 
kterých si nájemník může našetřit finanční prostředky např. přes stavební spoření a poté si 
zakoupit byt do svého vlastnictví. Účelem opatření je udržet mladé lidi v Kadani a nabídnout 
jim perspektivu bydlení za seriozních podmínek. Jsou nabízeny byty první kategorie ve 
vlastnictví města. Pravidla pro jejich přidělování jsou uvedeny v příloze této koncepce. Ročně 
se takto přidělí kolem desítky bytů mladým lidem v Kadani. 

 
11. Prostupné bydlení  
 
Roku 2013 budou připraveny variantní modely prostupného stupňovitého bydlení pro 

osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením, zejména s ohledem na obyvatele 
lokality Prunéřov. Systém bude sestávat z několika stupňů odlišených komfortem bydlení 
(vybavenost, typ smlouvy, režim) a podmínkami přidělení (čím vyšší stupeň, tím větší nároky 
na nájemce). Cílem je:  
a) umožnit rodinám, které k tomu mají dovednosti, standardně důstojně bydlet a podpořit         

je na trhu s byty  
b) za podpory sociálních služeb vybavit těmito kompetencemi rodiny, které je 

nemají,  
c) snížit kapacitu lokality Prunéřov a co do kvality a komfortu diverzifikovat její 

bytový fond,  
d) rodinám a jednotlivcům s integračním potenciálem pomoci lokalitu opustit,  
e) zavést do lokality Prunéřov princip zásluhovosti,  
f) využít bydlení jako motivačního faktoru pro nastartování procesů změny.  
 
Navrhované modely budou ale funkční pro případ jakéhokoli občana města, nebudou platné 
jen pro obyvatele Prunéřova, cílová skupina nebude definována etnicky. Náklady spojené 
s těmito opatřeními budou řešeny ze zdrojů MMR a MPSV.  Podrobnější informace jsou 
dostupné ve Strategickém plánu lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou oblast 
Prunéřova vypracovanou ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování na webových 
stránkách města Kadaně. 

 
 
 
 
 



  
C :  Záměry  města  Kadaně 
 
Dostáváme se k části koncepce, která uvádí konkrétní možnosti rozvoje bydlení v 

Kadani. Nová výstavba je nutností i ve městě, ve kterém je stav populace relativně 
stabilizován. Je důležité nabízet příležitosti, ať už formou výstavby na nových plochách či 
formou vestaveb nebo nástaveb,  příležitosti  nového moderního bydlení pro mladé lidi, 
kterým již standard panelového domu nestačí, nebo mít nabídku pro nově příchozí obyvatele 
města za novou prací a kvalitním životním stylem. Zároveň vytypované lokality pro novou 
výstavbu mohou sloužit jako náhrada za nutný odpad bytového fondu z důvodů stavební 
zchátralosti a morální zastaralosti nebo z důvodů nutných demolic podmiňujících rozvoj 
nových funkcí ve městě. Také je potřeba počítat s tím, že výhledově bude žít ve více bytech 
méně obyvatel, tzn. například, že rodiče zůstanou ve větším bytě a děti si budou hledat nové 
možnosti bydlení. 

Případně by město mohlo nabídnout i přechodné nájemní bydlení v části bytového 
fondu, který si ponechá ve vlastnictví. 

Pokud by ve městě nedocházelo k nové výstavbě, bude rozvoj Kadaně doprovázen 
postupně úbytkem bytového fondu, stárnutím obyvatel a  poklesem velikosti a prosperity 
města. 

 
1. Modernizace  stávajícího bytového fondu      
 

            Stávající bytový fond bude potřebovat průběžnou údržbu svých majitelů. Město 
v posledních letech vložilo nemalé prostředky do opláštění panelových domů a tímto krokem 
také významně prodloužilo jejich životnost. Z bytového fondu, který zůstal po privatizaci po 
roce 2008 ve vlastnictví města, nezůstává žádný  dům první kategorie , na kterém bude nutné 
ještě opláštění provést. V průběhu let 2008-10 jsme zajistili v domech města kompletní 
obnovu výtahů v souladu s novými předpisy a podnětů z revizních zpráv. 
            Ostatní údržba bytového fondu ve vlastnictví města je řešena z výběru nájemného.  
V posledních třech letech nedocházelo ke zvyšování nájemného v bytech města. Zatím, pokud 
nenastane nenadálá událost v podobě nutnosti rozsáhlejších oprav či nové legislativa, která si 
vynutí jiné platby, nevidíme jako bezprostředně nutné nájemné v bytech města zvyšovat. Je 
třeba ale dbát na důsledný výběr a vymáhání částek za nájemné. Do oprav a údržby domů by 
se mělo vracet to, co se vybere na nájemném. Počítáme s investicemi do bytového fondu 
města cca 7 milionů Kč ročně a s částkou na běžnou údržbu, revizí a výměnu zařizovacích 
předmětů ve výši cca 4 miliony Kč ročně v nejbližších letech. Částku ve výši přibližně 2 mil 
Kč ročně platíme do fondu oprav jednotlivých SVJ za byty, které v nich zůstaly jako tzv. 
sociální ve vlastnictví města (viz kapitola B1). Počet těchto bytů (  současnosti cca 120 ) 
každým rokem klesá zhruba o dvacet a v roce 2023 by jich mělo zůstat už jen přibližně dvacet 
upravených ve vhodných prostorách pro zdravotně a tělesně postižené. Čili platba do SVJ by 
měla výrazně klesnout. Stejně tak klesne i částka do investic po roce 2023 a i do běžných 
oprav až poklesne počet bytů ve vlastnictví města na předpokládaných 600 (viz kapitola B 3 ). 
Tento odstavec se dá shrnout konstatováním : co se na nájemném v bytech města vybere, to se 
do nich i vrátí v podobě oprav a investic. 
            Vzhledem k privatizaci bytového fondu  již nepočítáme s dalšími investicemi města do 
případných vestaveb či nástaveb na stávající bytové domy či nové bytové zástavby 
z finančních prostředků města. Novou zástavbu na lokalitách uvedených v kapitolách 2.1. a 
2.2. bude průběžně řešit buď vlastník pozemků a v případě pozemků ve vlastnictví města 
bude investice zajišťována tzv. developersky, tedy prostřednictvím podnikatelského subjektu, 
který bude vybrán ve veřejné soutěži, pozemek od města koupí a zajistí výstavbu. 



            Samozřejmě, že na městě, jako vlastníkovi pozemků kolem obytných domů, zůstává 
údržba komunikací, zeleně, přístřešků na ukládání komunálního odpadu a městského 
mobiliáře.  

V rámci regenerace panelových sídlišť došlo k postupné obnově komunikací, 
chodníků, zeleně a hřišť na sídlišti „B“. V roce 2013 dokončíme obnovu sídliště C a zahájíme 
obnovu sídliště E. Na sídlišti D chybí dokončit již jen menší část parkovacích ploch a dětská 
hřiště a na sídlišti A dokončení jednoho vnitrobloku pod 2. ZŠ. Nejpozději v roce 2016 by 
měly být obnovy sídlišť dokončeny.  
             

 
2. Návrh obytného uzemí z hlediska územního plánu města Kadaně   

 
     Zastupitelstvo města Kadaně vydalo usnesením č. 236/2009 ze dne 17. 12. 2009 Územní 
plán Kadaně (nabytí účinnosti 4. 1. 2010). Tato územně plánovací dokumentace se zabývá i 
návrhem rozvojových ploch pro bydlení.  

Územní plán sleduje: a) Vymezení zastavěného území města Kadaně krajinnými 
dominantami šesti vrchů a krajinnou osou řeky Ohře. 

b) Prostorový rozvoj zastavěného území sídla je usměrňován do jihovýchodního zázemí do 
lokalit Na Jezerce, Na soudném a Zlatý vrch.  

 

c) V nových rozvojových lokalitách navazují na stávající plochy bydlení v bytových domech  
zastavitelné plochy shodného využití.  

d) Okrajové části rozvojové lokality jsou vymezené jako plochy bydlení v rodinných domech 
městských a příměstských.  

e) Snahou je členit formy bydlení a obytné hustoty s cílem udržet charakter městské zástavby.  

f) Rozsahem menší rozvojové plochy určené pro nízkopodlažní rodinné bydlení jsou navrženy 
v lokalitě Strážiště v přímé návaznosti na stabilizovanou plochu bydlení v bytových domech.  

g) Obnovení fragmentů zaniklé zástavby historických předměstí navazující na východní a 
jižní stranu historického jádra (okolí ulic Sokolovská, Říční, Koželužská).  

h) Podmínky obnovy ploch v bezprostředním dotyku s historickým jádrem a nástupním 
prostorem Žatecké brány budou prověřeny urbanistickou studií.  

i) V rámci zastavěných ploch sídla Kadaň jsou vymezeny plochy přestaveb na obvodu 
historického jádra s cílem doplnit funkční plochy malé a střední komerční vybavenosti a 
bydlení a na úpatí Prostředního vrchu ke změně ploch zahrádkových osad na plochy bydlení 
v rodinných domech s cílem zkvalitnit a efektivněji využít periferní lokality zastavěného 
území. 

V následujících dvou kapitolách je podrobně zdokumentován aktuální stav 
rozvojových ploch pro bydlení ve městě a v osadách města Kadaně. Jsou uvedeny i jejich 
kapacity na základě územního plánu a zkušeností se zástavbou ve městě v posledních letech. 
Zároveň jsou uvedeny aktuální majetkové vztahy v lokalitě a snímek lokality ze systému GIS, 
případně  fotografie pro bližší upřesnění. 

 
 
 
 
 
 
 



Rozvojové plochy pro bydlení, které jsou zaznamenány v nyní platném územním 
plánu nemusí být zdaleka konečným stavem. Nevylučujeme do budoucna v rámci změn 
územního plánu vytyčení i jiných ploch pro rozvoj bydlení podle potřeb, které mohou 
s rozvojem města vznikat. 

       
 

2.1   Možnosti individuální výstavby ve městě 
 

Podle územního plánu je ve městě několik ploch, kde je možné provést bytovou 
zástavbu, ať již v podobě bytových domů, tak v podobě domů rodinných. Velkou roli zde 
hrají vlastnické vztahy. Informace o vlastnících je možné získat na 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Město pochopitelně bude plně podporovat výstavbu domů a 
bytů v souladu s územním plánem. 
 
a/ První lokalitou je jihovýchodní předpolí města Kadaně - Vinohrady.  
 

Na tuto oblast je zpracován regulační plán, který koriguje budoucí výstavbu bytových 
a rodinných domů, včetně komunikací a veřejné zeleně. Regulační plán je k dispozici na 
odboru regionálního rozvoje na městském úřadě v Kadani. Navrhuje  pro tuto oblast 140 
rodinných domů a 18 bytových domů. V přepočtu to znamená bydlení pro 1086 obyvatel.  

 Stavbu inženýrských sítí v první etapě zahájil soukromý vlastník pozemku v roce 
 2005. V první etapě  by mělo dojít k výstavbě zhruba 35 rodinných domů. Technickou a 
dopravní infrastrukturu vlastník pozemku vybudoval a předal do péče města. V roce 2012 je 
již většina domů postavena a užívána novými majiteli. K dostavbě zbývá jen několik málo 
volných stavebních parcel (kontakt na MěÚ Kadaň, odbor regionálního rozvoje). Umístění 
zahájených i hotových staveb je zaznamenáno na obr. 1. 

 
 

 
obr.1) Pohled na celkovou situaci – jihovýchodní předpolí města Kadaně 
 



 
 

 Na dalších  pozemcích je z podstatné části vlastníkem město Kadaň . Bohužel na část 
městských pozemků je uplatněn restituční nárok, jehož konečné řešení stanoví až soud. 
Pozemky nárokované potenciálním restituentem jsou na strategickém místě, které přímo 
navazuje na již vybudovanou část v první etapě. Několik dalších soukromých vlastníků by  
nemělo podstatně zasáhnout do připravovaného záměru.  

 Plánovaná zástavba bude navazovat na areál bývalých kasáren, po jižní straně bude 
zhruba vymezena údolím řeky, po východní straně silničním obchvatem, který zde má 
přemostit koryto řeky a řešit příjezd do nově připravované části města mimo dopravně 
zatížené centrum. Studie jihovýchodního obchvatu je připravena a je k dispozici na městském 
úřadě na odboru regionálního rozvoje. Prostor pro výstavbu je dostatečně velký a problémy 
s jednotlivými vlastníky pozemků musíme průběžně vyřešit. 

. Zástavba bude pravděpodobně probíhat developersky, tedy prostřednictvím 
podnikatelského subjektu, který bude vybrán v soutěži. 

 

 
 

foto1) Jihovýchodní předpolí 
 

 
foto 2) výstavba  na  jihovýchodním  předpolí – Vinohrady (září 2008) 



 
 
b/ Druhou lokalitou vhodnou pro výstavbu rodinných domů je oblast Strážiště  III nad 
již   dvěma vystavěnými sídlišti.  
 

Město získalo v roce 2006 od restituenta pozemky za výhodnou cenu a nechalo 
zpracovat dokumentaci k územnímu řízení na výstavbu dvou bytových domů a cca třiceti 
rodinných domů v lokalitě Strážiště III. Počítáme i s rozšířením parkoviště pro již stojící 
Strážiště I.a II a zároveň by vznikl prostor  pro dětské hřiště v severovýchodní části pozemku. 
Předpokládáme v roce 2008 vyhlášení soutěže na prodej  pozemku a  výstavbu sítí 
developersky. 
            Na základě výběrového řízení byly v roce 2009 uzavřeny smlouvy s METALL 
QUATRO spol. s r. o. Most, ve které se tato společnost zavázala k vybudování technické a 
dopravní infrastruktury. Po dokončení investice bude páteřní komunikace, veřejné osvětlení a 
dešťová kanalizace převedena do vlastnictví Města a pozemky k výstavbě rodinných domů do 
vlastnictví  METALL QUATRO spol. s r. o. Most. Bližší informace k developerskému 
projektu Strážiště III  jsou k dispozici na 
http://www.mq.cz/index.php?page=stavcinnost&id=88  
            V roce 2012 zahájil METALL QUATRO výstavbu inženýrských sítí a stavby prvních 
domků zahájí v roce 2013. 

K řešení zůstává pozemek na který byl opět uplatněn restituční nárok. Jedná se o 
pozemek označený na dolním obrázku zelenou barvou pod žlutým šrafováním. Čekáme na 
rozhodnutí soudu ve věci uplatněné restituce. 

 
 

 
obr.2) Prostor vhodný pro výstavbu za sídlištěm Strážiště I a II se skládá ze dvou pozemků, 
větší část vlastní město Kadaň, menší je ve vlastnictví pozemkového fondu s uplatněním 
restitučního nároku. 
 
 

http://www.mq.cz/index.php?page=stavcinnost&id=88


 
 

  
 
foto 3) Prostor za Strážištěm I a II 
 
 
c) Třetí zajímavou lokalitou jsou prostory zahrádek pod Prostředním vrchem.  
 
Je to oblast, kde mají kadaňští  občané své zahrádkářské kolonie v podnájemním vztahu 
k městu. Tuto lokalitu je možné chápat zatím jenom jako rezervní, jelikož by se v rámci 
rozvoje města měly naplnit nejprve výše uvedené dvě oblasti. Jde spíše o vizi s časovým 
horizontem přesahujícím trvání této koncepce. Každopádně územní plán zde do budoucna 
s výstavbou počítá v přibližném počtu 60 rodinných domů (tj. asi 300 obyvatel). Pozemky 
jsou ve vlastnictví města až na malou část, kterou vlastní pozemkový fond. 
 
 



 
 
obr.3)  Prostory zahrádek pod Prostředním vrchem 
 
 
 
d) Čtvrtá lokalita je rovněž v oblasti zahrádek na úpatí Svatého kopce nad ulicí Pionýrů.  
 
Vlastníkem pozemků je opět město s podnájmy zahrádkářů. Území lze stejně jako  
v předchozím případě považovat za rezervní. Zde lze počítat s výstavbou zhruba osmi 
rodinných domů pro přibližně 40 obyvatel.  
 



 
 
obr.4) Lokalita nad ulicí Pionýrů 
 
e) lokalita kolem sídliště Strážiště I a II , zde jsou vlastníky pozemků soukromé osoby a je 
pouze na nich, zda se rozhodnou své pozemky využít pro stavbu rodinných domků.  
 
V některých případech je zde i složitější svahovitý terén. Lze zde vystavět přibližně 25 
rodinných domů. Informace o vlastnících je možné získat na adrese  



 
 
 
obr.5)  Vymezení  lokalit okolo Strážiště. Jde o západní a jihovýchodní lokalitu na snímku, 
          na severu od Strážiště I. a II. je již zmíněná připravovaná plocha pro Strážiště III. 
 
 
 
f) lokalita Kostelní Dvůr  
 
V této lokalitě by byla možná výstavba za určitých podmínek – nutnost posílení vodovodní 
infrastruktury, pozemky jsou několika vlastníků (město, pozemkový fond, soukromí 
vlastníci), situace je zároveň komplikována možnými sesuvy zeminy nad Ohří.  
Rozsah této lokality byl novým územním plánem s ohledem na složité územní podmínky 
zmenšen. V současnosti umožňuje výstavbu 2 domů, ale i na těchto pozemcích se nachází 
sesuvné území 
 



 
  

obr.6)  Lokalita  Kostelní Dvůr. 
 
 
g) další oblastí pro možnou výstavbu rodinných domků je nejbližší okolí kasáren.  
 
Zde jsou pozemky většinou ve vlastnictví soukromých osob, dnes převážně užívané jako 
zahrádky. Předpokládáme, že pokud by se zde někdy stavěly rodinné domky, jednalo by se 
pravděpodobně o stavby pro potřeby  majitelů pozemků. Na těchto pozemcích by mohlo být 
postaveno až 13 rodinných domů. Z části je zde již zahájena výstavba rodinných domů. 
V této lokalitě, stejně jako u následující ( Polní sever), lze do vzdálenější budoucnosti 
uvažovat o dalších možnostech rozvoje bytových funkcí. Jedná se o území vymezené na 
západní straně železniční tratí,  ze severu ulicí hřbitovní a z jihovýchodu okrajem zástavby 
dnešní kaolínky. Z hlediska polohy se jedná o ideální pozici pro účel výstavby.  
 
 



 
 
obr.7)  Okolí kasáren 
 
h) lokalita Polní sever s možnou regenerací části průmyslového areálu, který je z části ve 
vlastnictví města a z části ve vlastnictví právnických osob.  
 
Ve stávající budově by mohly vzniknout např. i malometrážní nájemní byty. Za úvahu stojí i 
možné jednání s vlastníky o převodu nemovitosti na město Kadaň. 
 



 
obr.8)  Polní sever 

 

 
 
 
foto 4)  Vhodná budova pro výstavbu bytů 

 



 
 
 
i) lokalita centrum východ, jedná se o pozemek ve vlastnictví města nad ulicí Koželužská, 
kde je plocha pro zhruba osm rodinných domů.  
 
Podmínky obnovy ploch v bezprostředním dotyku s historickým jádrem a nástupním 
prostorem Žatecké brány budou prověřeny urbanistickou studií. Poblíž tohoto pozemku je 
také proluka mezi domy v ulici Sokolovská (viz foto 5), kde by mohly stát dva rodinné domy. 
Proluka je již součástí městské památkové rezervace a vlastník pozemku je Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Chomutově.  

 
 

obr.9)  Proluka Sokolovská a lokalita nad ulicí Koželužská 
 
 
 

 



 
 

K úplnému výčtu vhodných míst pro výstavbu rodinných či bytových domů zbývá 
ještě doplnit , že v horizontu cca tří let se uvolní pro výstavbu bytů kapacita současné 10. 
mateřské školy (naproti 1.ZŠ), která se stavebně včlení do první základní školy po její 
rekonstrukci. 

Obdobně jako v části g) a h) je možné uvažovat ve  vzdálenějším časovém horizontu o 
oblasti za železniční tratí kolem Bystřického potoka, kde jsou dnes zahrádky a průmyslové 
areály. Postupná restrukturalizace části místní výroby, zavedení nové infrastruktury 
(cyklostezka, silniční připojení na I/13) a zpřístupnění přilehlých území po těžbě mohou být 
novými impulsy pro rozvoj území. 

 
 
 
2.2   Možnosti individuální výstavby v osadách města Kadaně     

 
V rámci venkovských sídel Brodce, Pokutice, Úhošťany, Kadaňská Jeseň, Zásada u 

Kadaně jsou vymezeny nové zastavitelné plochy. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro 
obnovu jmenovaných sídel a částečný návrat k jejich původnímu historickému významu 
v sídelní struktuře.Venkovská sídla plní primárně funkci trvalého bydlení venkovského typu s 
možností umístění doplňkových staveb chovatelského a pěstitelského zázemí pro 
samozásobení.V jádrech venkovských sídel jsou na plochách smíšených obytných – 
venkovských SV vytvořeny podmínky pro a) umístění bydlení v rodinných domech a rovněž 
bydlení ve více bytových domech s maximálně osmi byty, b) umístění staveb komerční 
administrativy a drobných provozoven řemesel jako doplňkového využití k bydlení.  

 
 
 
 
 



a) Kadaňská Jeseň (k.ú. Úhošťany) 
 
Zájem ze strany žadatelů o výstavbu je trvalý. Poslední úprava územního plánu zde rozšiřuje 
další možnosti výstavby. Osada má rozvinuté inženýrské sítě včetně čističky odpadních vod.. 
Vymezené pozemky jsou převážně v soukromém vlastnictví. 
Jádro sídla Kadaňská Jeseň je vymezeno navrženým veřejným prostranstvím a přilehlými 
pozemky smíšené obytné – venkovské zástavby SV, stabilizovanými plochami občanského 
vybavení pro sport a rekreaci OS a plochami parkově upravené veřejné zeleně ZV. Navržené 
zastavitelné plochy jsou navrženy v dotyku se zastavěnými plochami sídla Kadaňská Jeseň a 
jsou určené k bydlení v rodinných domech venkovského typu BV, jejich napojení místními 
komunikacemi nesmí zasahovat do jádra sídla. Územní plán vymezuje plochu územní rezervy 
s budoucím využitím pro bydlení na jihozápadním okraji sídla. 

 

 
 obr.10)  Kadaňská Jeseň 
 
b) Úhošťany (k.ú. Úhošťany)  jsou rovněž perspektivní lokalitou pro rozvoj bydlení.  
 

Na plochách vymezených územním plánem je možné vystavět přibližně třicet 
rodinných domů pro devadesát obyvatel. Osada Úhošťany je ještě poměrně blízko centra 
města. V roce 2006 zde byla dokončena a předána k provozu kanalizace s čističkou odpadních 
vod. Plochy vymezené pro výstavbu jsou ve vlastnictví města v soukromém vlastnictví a ve 
vlastnictví pozemkového fondu. 

Jádro sídla Úhošťany je vymezeno navrženým veřejným prostranstvím a přilehlými 
pozemky smíšené obytné venkovské zástavby SV a plochami občanského vybavení pro sport 
a rekreaci. Pro plochy jádra Úhošťan jsou zpřesněny podmínky prostorového uspořádání tak, 
aby byl zachován charakter veřejného prostranství. V Úhošťanech je část původního 
zemědělského areálu navržena jako přestavbová plocha pro malá a střední komerční vybavení 
OM. Zastavitelné plochy rozšiřují zastavěné území sídla na západ a na jih. Jejich napojení 



místními komunikacemi nezasahuje do jádra sídla. Územní plán navrhuje prověřit územní 
studií podmínky pro využití území a umístění staveb na těchto rozvojových plochách. 
 
 
 

 
 
 obr.11)  Úhošťany 

 
 
c ) Brodce  (k.ú. Pastviny) jsou již odlehlejší osadou od středu města a jakákoliv výstavba je 
spojena s vyššími nároky na investice do potřebných sítí.  
 

Územní plán počítá v Brodcích s rezervou pro výstavbu zhruba dvanácti rodinných 
domů pro přibližně 36 obyvatel. Vzhledem k odlehlosti zde s intenzivní výstavbou rodinných 
domů v nejbližší době nepočítáme. Zmíněné rezervní pozemky jsou z větší části ve vlastnictví 
pozemkového fondu. 
            Rozvoj sídla Brodce musí vyhovovat podmínkám pro výstavbu a využití ochranného 
pásma vojenského újezdu Hradiště. Územní plán navrhuje Brodce primárně pro funkci 
obytnou a rekreační. Rozptýlená obytná zástavba je vymezena do dvou zastavěných území: a) 
jižní zastavěné území sídla je doplněno zastavitelnými plochami bydlení v rodinných domech 
a plochami občanského vybavení pro sport a rekreaci. Těžiště zastavěného území tvoří 
veřejné prostranství s parkově upravenou zelení, b) v severním zastavěném území je rozšířena 
plocha funkce bydlení venkovské v rodinných domech BV. 

 

 



 

                 
 obr.12)  Brodce 
 
 
d) Zásada  u Kadaně (k.ú. Zásada u Kadaně)  
 

Je vhodným územím pro výstavbu rodinných domů po pravé straně silnice při výjezdu 
z osady ve směru na Klášterec nad Ohří. Pozemky jsou ve vlastnictví privátním a 
pozemkového fondu. Vymezené území je  pro kapacitu zhruba deseti rodinných domů pro 
přibližně třicet obyvatel. Zásada je poblíž centra města a v letech 2005 – 2008 se zde 
vystavěla cyklostezka mezi městy Kadaň a Klášterec, která přispěje k větší atraktivitě území, 
zejména pro rekreační účely.                 
            Stabilizované plochy sídla sledují údolí Doninského potoka. V horní části stávající 
zástavby jsou vymezeny plochy bydlení venkovského v rodinném domě BV. Stávající 
zástavba v prostoru přilehlém ke komunikaci III/1985 je rozšířena západně o zastavitelné 
plochy určené k bydlení v rodinných domech venkovského typu BV.   



 

obr.13)  Zásada 
 
 
 
e)  Pokutice  ( k.ú. Pokutice)  
 

Jsou vhodným územím pro výstavbu rodinných domků venkovského typu v několika 
lokalitách a to v počtu zhruba dvaceti asi pro šedesát obyvatel. Zástavba je plánována v centru 
osady na volných plochách nebo poblíž stávajících domů. Vytypované pozemky jsou ve 
vlastnictví města a soukromých vlastníků. 
            Shluková zástavba sídla Pokutice je doplněna plochami bydlení venkovského 
v rodinných domech BV. V severní části sídla jsou zastavitelné plochy zpřístupněny 
navrhovaným obchvatem sídla. V jižní části jádra sídla je umístěna zastavitelná plocha určená 
pro umístění funkce smíšené obytné venkovské SV. Územní plán vymezuje plochu přestavby 
chátrajícího statku v jádrové části sídla 
 
 
 



 
 

obr.14) Pokutice 
 
 
 
f) Prunéřov-nádraží, Bystřice (k.ú. Prunéřov, k.ú. Bystřice) 

Územní plán sleduje cíl postupné přestavby ploch průmyslové výroby s následujícím návrhem 
prostorovým uspořádáním ploch: a)vytvoření smíšené zóny tvořené plochami smíšené obytné 
- městské (SM) v ose Chomutovské ulice, b) postupné změny ploch výroby na východ od 
Chomutovské ulice na obytnou zónu vymezenou funkční plochou bydlení – v bytových 
domech (BH) navazující na linii koryta revitalizovaného Bystřického potoka. 
 
 



 
 

Obr. 15) Prunéřov - Bystřice 
 
 
g)  Prunéřov – část sídla Nová Víska ( k.ú. Prunéřov)  

 
Se nachází na severovýchodě  Kadaně a do budoucna by se měl stát významnou lokalitou 

města, zejména po ukončení rekultivací na výsypkách a zpětném propojení s městem.  
Pozemky vymezené jako vhodné v územním plánu pro zástavbu jsou převážně ve vlastnictví 
pozemkového fondu, ČEZ a soukromých vlastníků. Počítá se ze stavbou zhruba 26 rodinných 
domů pro téměř 80 obyvatel. Část území ve směru na Novou Vísku lze využít až po rozšíření 
komunikace  I/13. 

Rozvoj sídla Prunéřov-část sídla Nová Víska sleduje primárně obytnou a rekreační 
funkci. Na jižní část zastavěného území sídla v odstupu od silnice I/13 navazují zastavitelné 
plochy smíšeného venkovského bydlení doplněné o plochy malých a středních komerčních 
zařízení občanského vybavení OM. 

 



 
 

Obr. 16) Prunéřov – Nová Víska 
 

Poznámka:  

BH – bydlení – v bytových domech 

BI – bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské 

BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské 

SM – plochy smíšené obytné – městské 

SV – plochy smíšené obytné – venkovské 

SC – plochy smíšené obytné – území historického jádra 

 
 
 
 



 
 
 
Obr. 17) Celkový snímek Kadaně s rozvojovými plochami pro bydlení 
 
 
 
 
 



 
Obr. 18) Celkový snímek Kadaně s rozvojovými plochami pro bydlení v ortofoto mapě 
 
 
 
 
 



 
 
tab.1) Přehled sítí v osadách města Kadaně 

c 
zásobování vodou 

kanalizace a ČOV zemní plyn zásobování el. 
energií 

Kadaňská Jeseň 
ANO 

ANO (nutno posílit) 
NE ANO 

Úhošťany ANO 
           ANO 

NE ANO   

Brodce 
ANO (nutno posílit) 

NE NE ANO 

Zásada u Rašovic
NE NE NE ANO 

Pokutice ANO NE NE ANO 

Prunéřov ANO NE NE ANO 

Bližší informace MěÚ Kadaň - ORR, ÚP a PP a správci inženýrských sítí. 
 
 
D:  Možnosti financování výstavby ve městě 

 
Veškeré zmíněné možnosti bytové výstavby jsou spojeny s různě velkými finančními 

náklady . Je třeba hned úvodem konstatovat, že město by nemělo být hlavním nositelem 
nákladů. Ve většině případů by se mělo jednat o sdružené financování  ze strany stavebníka či 
uživatele bytu nebo domu a dále podpůrných finančních prostředků ze státních programů, 
s využitím hypotečních úvěrů apod.  

Město by mohlo být spoluinvestorem jen po posouzení jednotlivých případů, např. 
v některých případech podílem na sítích či nákupem pozemků.  

Investice města se budou soustředit do budoucna zejména na bytový fond ve 
vlastnictví města, kde bude zdrojem vybrané nájemné. Nadále bude město  pečovat o okolí 
domů  (chodníky, komunikace, zeleň, mobiliář, hřiště, přístřešky pro ukládání odpadu atd. ) 
s pokud možno využitím dotačního titulu regenerace panelových sídlišť. Nabízí se zde otázka 
případné spolupráce s některými společenstvími vlastníků domů v jejichž blízkosti jsou dětská 
hřiště, zda by je nemohlo společenství v odůvodněných případech převzít do majetku či 
užívání včetně přilehlé zeleně. Obdobná situace by se mohla řešit i u přístřešků na komunální 
odpad apod. 

Poměrně významným finančním podílníkem na bytové výstavbě je a pravděpodobně 
bude stát Česká republika prostřednictvím podpůrných ekonomických nástrojů jako např. 
podpora regenerace panelových sídlišť ( příspěvek až do výše 70% rozpočtových nákladů, 
Kadaň čerpala dotaci zatím v letech  2002, 2004 - 2012), jedná se o opravy komunikací, 
zeleně apod. na sídlištích. Tento program bude ale pravděpodobně po roce 2013 ukončen.  
Město Kadaň stihlo za uplynulá léta z tohoto programu čerpat na regeneraci sídlišť B,C a D. 
Zůstává sídliště E, kde budeme pravděpodobně pokračovat z vlastních zdrojů, což umožní 
zákon o změně daňové výtěžnosti od roku 2013. Část dotačních titulů se tímto zákonem 
přenáší ze státu na obce formou navýšení daní. Dalším významným titulem je podpora 
výstavby nájemních bytů s maximální dotací 550tis. na výstavbu jednoho nájemního bytu 
(Kadaň čerpala dotace na výstavbu Strážiště I a II, s dalším čerpáním z tohoto titulu město 
nepočítá). Důležitý dotační titul je i  podpora oprav vad panelové bytové výstavby , zde je 
příspěvek až do výše 40% nákladů a město čerpalo několik let tyto dotace na opláštění 
panelových domů. O tuto dotaci může žádat i soukromý subjekt, např. společenství vlastníků 
domu nebo bytové družstva, která podobné možnosti již v řadě případů využila. Několik let je 
také možno čerpat z dotačního titulu „ Zelená úsporám“, který rovněž řeší zateplování domů a 
v Kadani jej v praxi využila bytová družstva, SVJ i město. 



Další státní podporou jsou podpory hypotečních úvěrů pro mladé lidi do 36 let pro 
pořízení bydlení. Zároveň běží i nepřímé formy podpory – daňové úlevy. Vláda ČR schválila 
dne 16.3.2005 Koncepci bytové politiky a to krátkodobý realizační program pro období 2005 
až 2006 a pak také střednědobou koncepci do roku 2010. Záměry v oblasti financování 
bydlení a podpůrných ekonomických nástrojů je možné dohledat na internetových stránkách 
ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

 
 
E:  Shrnutí 
 
Pojďme si provést shrnutí základních úkolů, které vyplývají z předchozích kapitol  

koncepce bytové politiky města Kadaně do roku 2023. 
 

a) město zprivatizovalo podstatnou část bytového fondu v letech 2003-2008 
b) stav bytového fondu v roce 2012 : město prodalo 2713 bytů,  ve vlastnictví 

města zůstalo přibližně 1000 bytů , z toho 310 se státní dotací (20 let po dostavbě 
blokován prodej, postupně se všechny do roku 2023 prodají), 77 bytů v domech 
s pečovatelskou službou, 12 bytů pro správce, 141 bytů nižší kategorie, 355 
první kategorie, které se neprivatizovaly a 120 bytů rovněž první kategorie, 
tzv. sociálních, které se postupně prodají obálkovou metodou, s tím, že cca 20 si 
město ponechá na řešení bezbariérových bytů 

c) byty první kategorie , tj. 355 bytů, budou tvořit bytový fond, který město bude 
nadále obhospodařovat s tím, že by  měly především sloužit jako startovací byty 
pro mladé začínající rodiny, jelikož se také z velké části jedná o malometrážní 
byty. Při postupném uvolňování bytů se cca 50% řeší jako byty startovací pro 
žadatele ve věku do 35 let s podmínkou zajištěného zaměstnání ve správním 
obvodu Kadaň, s nájemní smlouvou nejdéle na 10 let. 

d) město do roku 2023 postupně prodá tzv. sociální byty, které nájemníci opustí , 
počítáme, že jejich nynější stav (120) klesne do roku 2023 na dvacet, které 
zůstanou v užívání pro tělesně postižené a budou průběžně přebudovány na 
bezbariérové. 

e) stav bytového fondu v roce 2023 : byty se státní dotací budou postupně po 
uplynutí lhůty dvaceti let od výstavby prodány, město si nadále ponechá ve 
vlastnictví byty v domech s pečovatelskou službou, byty správců a byty nižší 
kategorie. Počet bytů první kategorie bude cca 355 a budou převážně sloužit pro 
mladé začínající rodiny na přechodnou dobu, než získají prostředky na vlastní 
bydlení. Celkový stav bytového fondu bude 600 bytů. 

f) v roce 2016 je žádoucí opět vyhodnotit bytovou politiku města a případně 
provést  potřebné úpravy. Koncepce bytové politiky města je živý materiál   a  
tudíž je s ním třeba i  v dalších letech průběžně pracovat.            

g)   město v příštích letech zabezpečí údržbu a obnovu nejbližšího okolí  
bytového fondu  (chodníky, komunikace, zeleň, veřejná dětská hřiště a 
           sportoviště, veřejné osvětlení, parkovací plochy, přístřešky na odpadové 
 nádoby), zároveň je potřeba zvážit možnost převodu některých pozemků 
v okolí bytových  domů ve  vhodných lokalitách a v odůvodněných případech 
na společenství vlastníků bytových 
jednotek                                                                                                           

h)   je nutné udržet střední školství a nemocnici ve městě 
i)    město bude vytvářet podmínky pro novou výstavbu bydlení na kvalitativně vyšší 
  
      úrovni formou nabídky vhodných pozemků pro výstavbu nebo rekonstrukci   
      vhodných objektů  



j) město je a nadále i bude metodickým poradcem pro společenství vlastníků 
bytových jednotek, vlastníky bytových a rodinných domů.  

k) možnosti nového bydlení v Kadani –  územní plán umožňuje výstavbu až  
     300 rodinných domů a 18 bytových domů ve městě, tj. kapacita přibližně pro 1900 
  
     obyvatel. Do roku 2023 je pravděpodobná výstavba na Jihovýchodním předpolí    
     města  i v oblasti nad Strážištěm  

                                                       - v osadách okolo města umožňuje 
územní plán výstavbu zhruba 170 rodinných domů venkovského typu s kapacitou 
přibližně 500 obyvatel, ve většině případů se ovšem jedná o privátní vlastníky 
pozemků, město zde vlastní menší část nemovitostí 
                                                              -  vymezení vhodných lokality uvnitř 
města v nově schváleném územním plánu města 

     l)    možnosti nové výstavby jsou kapacitně dostatečné,  město by nemělo hrát do  
budoucnosti roli stavebníka, ale spíše prostředníka, konzultanta, poskytovatele  

      pozemku, popřípadě ve zvláštním případě podílníka na výstavbě sítí.  
 

 
 
 

F:  Závěr 
 

Město Kadaň má před sebou dobrou budoucnost. Určitým „návodem“ jak postupovat  
v dalších letech je strategický plán rozvoje města, který v mnoha souvislostech ovlivňujících 
chod města Kadaně mapuje cesty a možnosti budoucího vývoje. Jednotlivé cesty je třeba najít 
a možnosti využít. Koncepce bytové politiky je jednou z těchto cest, po které se mohou 
Kadaňané dále ubírat. Přeji nám všem a našim následovníkům šťastnou cestu. 
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