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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 17. ledna 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informací:
-

kolik bytů ve vlastnictví Vaší Městské části není k datu podání žádosti, a nelze-li to zjistit,
tedy k datu 31.12.2018, užíváno vlastníkem nebo jinou osobou na základě smlouvy o nájmu

-

kolik bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které jsou svěřeny k hospodaření Vaší
Městské části, není k datu podání žádosti, a nelze-li to zjistit, tedy k datu 31.12.2018,
užíváno vlastníkem nebo jinou osobou na základě smlouvy o nájmu

Informace požadujete poskytnout na Vaši e-mailovou adresu.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme:
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1. Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a obecně
závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., jednotlivé městské části přímo nevlastní
hmotný nemovitý majetek, ale je jim pouze svěřován od vlastníka, tedy hlavního města
Prahy (viz údaje v druhé odpovědi).
2. Ke dni zpracování odpovědi evidujeme celkem 53 volných bytů (cca 8,26 % z celkového
bytového fondu MČ Praha 7). Tento údaj obsahuje jak byty po opravě, před opravou,
přičemž celkem 31 z těchto bytů se nachází v domech určených pro komplexní
rekonstrukci/opravu a z těchto je 22 připraveno k zahájení opravy v tomto roce.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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