Úřad městské části Praha 10
Odbor bytů a nebytových prostor

Váš dopis zn.: P10-011266/2019
Naše značka: P10-015238/2019
Vyřizuje linka: Moudrá/570
V Praze dne: 4. 2. 2019

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor bytů a nebytových prostor obdržel dne
24. 1. 2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací následujícího obsahu:
„Dobrý den,
podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení,
-

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,

Odpověď žádám zaslat na adresu:
evidence doručení potvrdím emailem.“

s tím, že doručení odpovědi Vám pro účely

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
tímto sdělením v následující formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu.

K 1. části Vaší žádosti:
Městská část Praha 10 nemá ve vlastnictví žádné byty.
Co se týče bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, u kterých má městská část Praha 10 svěřenu
správu, tak z těchto je aktuálně pronajímáno 2.835 bytů.
Ke 2. části Vaší žádosti:
Za zvýhodněné nájemné jsou pronajímány všechny výše uvedené byty, neboť městská část Praha 10
poskytuje byty pouze ze sociálních důvodů, nebo v zájmu obce k zajištění naléhavých potřeb městské
části Praha 10.
Ke 3. části Vaší žádosti:
Zvýhodněné nájemné činí 111,97,- Kč/m2, bez ohledu na dispozici bytu.
Ke 4. a 5. části Vaší žádosti:
Městská část Praha 10 nepronajímá žádné byty za tržní nájemné, viz odpověď u bodu 2. žádosti.
Vzhledem k této skutečnosti tak není ani výše tržního nájemného aktuálně stanovena.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Ing. Roman Březina
vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Příloha: Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093111
fax: +420 267093636
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

