Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly, auditu a stížností
U Průhonu 1338/38
detašované pracoviště
Dělnická 44a
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/27.02.2020

NAŠE ZNAČKA
SZ MČ P7
074702/2020

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737660669

PRAHA/DATUM
/05.03.2020

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 27. února 2020 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 informace:
kolik má MČ k dispozici bytů (i svěřených magistrátem), kolik z těchto bytů je volných, kolik smluv
je na dobu určitou a na dobu neurčitou, kolik je evidovaných žádostí o byt v Praze 7, a jaká byla
výše nájemného v roce 2018, 2019 a 2020.
Informace požadujete zaslat na Vaši elektronickou adresu.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme v tomto
rozsahu:







celkový počet bytů svěřených městské části Praha 7
celkový počet volných bytů
smlouvy na dobu určitou
smlouvy na dobu neurčitou
evidované žádosti o byt
výše nájemného uplatňovaná
v roce 2018
v roce 2019

642
65
188
389
138
112,8 Kč/m2/měsíc
145,- Kč/m2/měsíc
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v roce 2020
149,- Kč/m2/měsíc
o poznámka:
- jedná se o sazbu u nově uzavíraných nájemních smluv podporovaného bydlení,
- údaje jsou poskytnuty dle stavu ke dni poskytnutí informace, neboť nebylo blíže
specifikováno (rozhodné datum).
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu MČ
Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS
podepsáno elektronicky

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 077641/2020.
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