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Geografická poloha města
Město Štětí se nachází 
v jihovýchodní části 
Ústeckého kraje, na 
pravém břehu řeky 
Labe na samé hranici 
se Středočeským 
krajem. 
V blízkosti se nachází 
bývalé okresní město 
Litoměřice, dále 
Roudnice nad Labem a 
Mělník. Hlavní město 
Praha je vzdálené 60 
km.
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První průkazné listiny o 
Štětí pochází roku 1213.

Barokní kostel svatého 
Šimona a Judy byl 
postaven v roce 1785.

Současná radnice je 
renesanční z 16. století. 
Dříve sloužila jako budova 
okresního soudu. 

Kaple sv. Antonína 
Paduánského v 
Bezručových sadech.

Kaple nejsvětější trojice z 
konce 18. století. V místě 
hromadného hrobu 
padlých vojáků.
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Spádová oblast - Štětsko
Štětí je tvořeno vlastním 
městem, ke kterému je 
připojeno devět místních 
částí - Brocno, Čakovice, 
Hněvice, Chcebuz, 
Počeplice, Radouň, Stračí, 
Újezd a Veselí. Tyto místní 
části dříve mívaly vlastní 
obecní úřady a později i 
místní národní výbory. 
V roce 1960 se ke Štětí 
připojily obce Stračí 
a Počeplice, v roce 1980 
pak Brocno, Čakovice, 
Hněvice, Chcebuz, Račice, 
Radouň, Újezd a Veselí. 
Račice se však v roce 1989 
opět osamostatnily.
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Největší a nejznámější zaměstnavatel 
ve Štětí

Papírny ve Štětí byly 
založeny 1. 1. 1949. 
S výstavbou papírny, 
která byla vybudována 
v prostorech bývalého 
cukrovaru a dále na 
zelené louce, došlo 
k výrazné proměně 
dosavadního 
charakteru města. Ze 
Štětí se stalo 
průmyslové město s 
největší papírnou 
v České republice. 
Papírna zabírá velký 
areál v severní části 
města.
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Štětí eviduje necelých 9 tis. 
obyvatel. Město se historicky 

potýká s problémem nízké 
vzdělanosti obyvatel se kterou 

často souvisí vysoká 
nezaměstnanost. 

V roce 2013-2015 byla 9 %. V 
roce 2017 byla 8,6% a na konci 
roku 2019 se situace zlepšila, 
nezaměstnanost se dostala na 

hranici 3,9 %. 
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Kategorie Muži Ženy Celkem

0 - 15 743 712 1455

16 -59 2459 2436 4895

60 < 967 1270 2237

∑ 4169 4418 8587

Základní věkové kategorie a vzdělanostní struktura 
obyvatel města Štětí
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Vzdělání ČR Štětí

Základní + nedokončené 23,7% 17,6%

Středoškolské + vyučení 33% 37,2%

Středoškolské s maturitou 27,1% 23,6%

Vysokoškolské 12,5% 4,7%
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Situace v oblasti bydlení na území města Štětí

Informace použity z Analýzy pro pilotní ověření implementace systému 
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí. Jeden z výstupních 

dokumentů projektu sociálního bydlení.

(Analýza ke stažení na webových stránkách www.steti.cz)

Město Štětí disponuje celkem 371 byty ve svém vlastnictví
- z toho je celkem 187 bytů se sociálně dostupným nájmem.

http://www.steti.cz/
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Byty se sociálně dostupným nájmem

12 bytů zvláštního určení – bezbariérové
v Domě s pečovatelskou službou a v domech 
se startovacími byty
59 bytů zvláštního určení v Domě s 
pečovatelskou službou a v Domě s 
chráněnými byty
35 startovacích bytů pro mladé rodiny
81 bytů v objektech 1. máje 597 a 598
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Štětí identifikuje celkem 2 sociálně 
vyloučené lokality (SVL – 1. máje a 
Palackého), v rámci jedné sídelní 
jednotky jsou nedaleko další ubytovny.
Metodika identifikace lokalit rezidenční 
segregace v obcích ČR, mapová aplikace 
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
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Motivy pro zapojení do projektu sociálního bydlení:

➢ Příprava na aplikaci zákona o sociálním bydlení

➢Potřeba komplexního řešení bytové situace pro ohrožené skupiny 
obyvatel Štětí, které mají ztížený přístup na volný trh s byty 

➢Hlavním cílem projektu bylo zajistit dostatečné kapacity různých 
forem bydlení pro jednotlivé identifikované cílové skupiny 

➢Koncepce sociálního bydlení měla navazovat a doplňovat stávající 
Pravidla Města Štětí pro hospodaření s byty v majetku Města Štětí
a další pravidla a doplnit tak chybějící segment v oblasti bytové 
politiky města
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Cíle projektu:

➢ Vytvoření systému sociálního bydlení ve Štětí a pilotní 
ověření jeho implementace

➢ Úzká spolupráce města a Ministerstva práce a sociálních věcí

➢ Spolupráce a výměna zkušeností mezi obcemi zapojenými do 
projektu

➢ Přenos dobré praxe ze spolupracujících evropských zemí

➢ Školení pracovníků zapojených do projektu
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Cílové skupiny projektu:

➢ Osoby v bytové nouzi, včetně osob z důvodu bytové nouze sociálně 
vyloučených a osoby sociálním vyloučením  ohrožených (občané, 
kteří vynakládají nepřiměřeně vysoké množství příjmů na bydlení, 
mají problém s financováním bydlení a ti co jsou ohroženi ztrátou 
bydlení)

➢ Provozovatelé sociálního bydlení a dalších služeb obecného zájmu
➢ Pracovníci odboru majetku a investic MěÚ Štětí, kteří spravují byty  

v majetku města včetně bytů vyčleněných pro tento projekt
➢ Sociální pracovníci (do projektu byli zapojeni všichni sociální 

pracovníci OSV MěÚ Štětí , včetně nově vzniklé pozice sociálního 
pracovníka v souvislosti s realizací projektu)
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Klíčové aktivity projektu:

➢ Řízení a administrace projektu
➢ Příprava podkladů pro tvorbu lokální koncepce sociálního bydlení –

Koncepce sociálního bydlení ve Štětí
➢Tvorba koncepce sociálního bydlení ve Štětí a podpůrných 

strategických a metodických podkladů
➢ Pilotní ověření vytvoření Koncepce sociálního bydlení ve Štětí
➢ Spolupráce s MPSV ČR
➢ Vzdělávání pracovníků MěÚ Štětí (4 sociální pracovníci + 2 

pracovníci odboru majetku a investic)
➢ Evaluace projektu
➢ Informační kampaň
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Indikátory projektu:
➢ Osoby podpořené v sociálním bydlení – minimálně 8 osob            

(vyčlenění 5 bytů)
➢ Poskytování minimálně 30 osobám podpory prostřednictvím 

programu prevence ztráty bydlení a zadlužení
➢ Vzdělání pracovníků OSV a OMI MěÚ Štětí
➢ Dokumenty:

• Analýza zaměřená na zjištění aktuální situace v oblasti bydlení na 
území města Štětí

• Analýza zaměřená na potenciální cílové skupiny a jejich bytové 
potřeby

• Koncepce sociálního bydlení ve Štětí
• Metodika spolupráce lokálních aktérů sociálního bydlení
• Metodika prevence ztráty bydlení a zadlužení
• Evaluační studie
• Komplexní zhodnocení systému sociálního bydlení v obci Štětí
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Rekapitulace stavu projektu:

➢ Celkem vyčleněno 8 bytů pro potřeby projektu
podpořeno celkem 17 osob včetně dětí

➢ Celkem 39 osobám byla poskytnuta intenzivní podpora   
prostřednictvím programu prevence ztráty bydlení a zadlužení

➢ Vzdělání pracovníků OSV a OMI MěÚ Štětí
- školení, semináře a kurzy zaměřené na téma bydlení a práce s 
klienty (9 vzdělávacích akcí pro každého zaměstnance)

➢ Zahraniční studijní cesty do Skotska – Motherwell a Glasgow, 
Rakouska - St. Pölten a Melk a Švédska – Stockholm, Balsta
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Rekapitulace stavu projektu:

Dokumenty:
➢ Analýza zaměřená na zjištění aktuální situace v oblasti bydlení 

na území města Štětí - 30. 6. 2017
➢ Analýza zaměřená na potencionální cílové skupiny a jejich 

bytové potřeby - 30. 6. 2017
➢Metodika spolupráce lokálních aktérů sociálního bydlení

22. 8. 2018
➢Metodika prevence ztráty bydlení a zadlužení - 23. 1. 2019
➢ Koncepce sociálního bydlení ve Štětí – 19. 2. 2020 finální verze
➢ Závěrečná evaluační zpráva
➢ Komplexní zhodnocení fungování systému sociálního  bydlení 

v obci Štětí
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Sociální bydlení ve Štětí po ukončení projektu

Usnesení č. 2020/4/173

RM rozhodla pokračovat i po ukončení projektu „Pilotní ověření 
implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci 

Štětí“ ve vyčleňování sociálních bytů a hospodaření s nimi v souladu 
s Koncepcí sociálního bydlení ve Štětí.
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Nejčastější oblasti podpory klientů
➢ Informování o systému sociálního bydlení
➢Motivace k podání žádosti o nájem sociálního bytu
➢ Pomoc s podáním žádosti, včetně  zajištění příloh k žádosti
➢ Asistence při přebírání bytu, uzavírání nájemní smlouvy
➢ Spolupráce, pomoc při zajištění vybavení bytu
➢ Pomoc při zajištění médií, nastavení úhrad
➢ Spolupráce s institucemi (změna TP, ÚP)
➢ Seznámení s lokalitou, začlenění do komunity
➢ Pomoc při zajištění oprávněných nároků (dávky)
➢ Pomoc při zajištění potravinové a materiální pomoci
➢ Pomoc při řešení případných problémů v soužití
➢ Pomoc a podpora v péči o domácnost, úklid, hygiena
➢Motivace k udržení stávajícího bydlení
➢ Řešení případných dluhů, hledání zaměstnání



Město Štětí
Město Štětí

Děkujeme za pozornost

Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta
Mgr. Pavla Lípová, vedoucí OSV

tel.: 416 859 305, 
732 931 767

e-mail: tomas.rysanek@steti.cz, 
pavla.lipova@steti.cz


