Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly, auditu a stížností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
detašované pracoviště
Dělnická 44a
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/24.01.2019

NAŠE ZNAČKA
MČ P7
025129/2019

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737110416

PRAHA/DATUM
/07.02.2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 24. 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, které nejsou užívány samotným vlastníkem, je
aktuálně pronajímáno,

-

kolik z těchto je pronajímáno za zvýhodněné nájemné,

-

v jakém rozpětí se pohybuje uvedené zvýhodněné nájemné, je-li zvýhodněné nájemné odlišné
pro byty různých dispozic, žádám o uvedení, v jakém rozpětí se pohybuje pro byty 1+1, 2+1
a 3+1

-

kolik z těchto je pronajímáno za tržní nájemné

-

v jakém rozpětí se pohybuje uvedené tržní nájemné, je-li tržní nájemné odlišné pro byty
různých dispozic, žádám o uvedení, v jakém rozpětí se pohybuje pro byty 1+1, 2+1 a 3+1

Informace požadujete poskytnout na Vaši e-mailovou adresu.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme:
1. MČ Praha 7 má v tuto chvíli celkem 588 pronajatých bytů.
2. Celkem 556 bytů je pronajímáno se sazbou do 145,- Kč/m2/měsíc.
3. Nájemné pro byty různých dispozic nerozlišujeme, rozpětí se ve většině případů pohybuje
99-145,- Kč/m2/měsíc.
4. Celkem 32 bytů je pronajímáno se sazbou nad 145,- Kč/m2/měsíc.
5. Nájemné pro byty různých dispozic nerozlišujeme, rozpětí se pohybuje 145 - 254,Kč/m2/měsíc.
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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