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Litoměřice 29.11.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ze dne 19.11.2018
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „zákon“), doručené na Městský úřad Litoměřice dne
19.11.2018 elektronicky, Vám sdělujeme následující:
Poskytnuté informace:
1. Kolik bytů vlastní celkem vaše město?

2. Kolik bytů ve vlastnictví vašeho města se uvolnilo v
posledních dvou letech (v roce 2016 a 2017)? Uveďte, prosím,
zvlášť za každý rok (nikoli v součtu).

3. Kolik z bytů ve vlastnictví vašeho města je aktuálně
neobsazených z důvodu potřeby rekonstrukce? A kolik z
těchto bytů vyžaduje rekonstrukce v menším rozsahu (zhruba
do 100 tisíc Kč) a kolik jich vyžaduje zásadní rekonstrukce
(zhruba nad 100 tisíc Kč.)?
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4. Kolik bytů vaše město v posledních dvou letech (v roce
2016 a 2017) pronajalo v režimu sociálního bydlení? (Do toho
nezapočítávejte byty zvláštního určení – bezbariérové, ani
DPS.) Uveďte, prosím, zvlášť za každý rok (nikoli v součtu).

5. Kolik bytů vaše město v posledním roce (2017) pronajalo
rodinám s dětmi, jež bezprostředně předtím žily v ubytovně
(jedno zda soukromé či vlastněné obcí) nebo azylovém
domě? Uveďte, prosím, zvlášť za ubytovny a zvlášť za azylové
domy (nikoli v součtu).

6. Kolik podle vašeho odhadu žije na území vašeho města
rodin s dětmi v ubytovnách (jedno zda soukromých či
vlastněných obcí), azylových domech a kolik v nevyhovujícím
bydlení (tedy v bytech, jež jsou ve špatném technickém či
hygienickém stavu, včetně bytů, jež jsou přelidněny)? Uveďte
prosím za každou kategorii (ubytovny, azylové domy,
nevyhovující bydlení) zvlášť.

Ad 5) V části žádosti „Kolik bytů vaše město v posledním roce (2017) pronajalo rodinám
s dětmi, jež bezprostředně předtím žily v ubytovně (jedno zda soukromé či vlastněné obcí) nebo
azylovém domě?“, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.
Ad část 6) V části žádosti „Kolik podle vašeho odhadu žije na území vašeho města rodin s dětmi
– v nevyhovujícím bydlení (tedy v bytech, jež jsou ve špatném technickém či hygienickém
stavu, včetně bytů, jež jsou přelidněny“, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí
informace.
S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka
MěÚ Litoměřice

