
From: Tým Platformy [mailto:platforma@socialnibydleni.org]  
Sent: Monday, November 19, 2018 3:47 AM 
To: sekr@mra.cz 
Cc: Podatelna 
Subject: Žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
 
Dobrý den, 

  

Žádáme vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o 
poskytnutí informací o bytech ve vlastnictví vašeho města a jejich využití a to ve struktuře 
obsažené v přiložené tabulce. 

  

Žádáme o poskytnutí informace formou vyplnění tabulky v příloze tohoto emailu. 

Žádáme o sdělení informace v elektronické formě na adresu platforma@socialnibydleni.org. 

Jméno žadatele: …………… 

Datum narození: …………… 

Trvale bytem: ……………… 

Adresa pro doručování: platforma@socialnibydleni.org (žádáme o doručení pouze 
elektronickou poštou) 

  

Obdržená data poslouží jako podklad pro Zprávu o vyloučení z bydlení v České republice. 
Stejnou žádost zasíláme vedle vašeho města současně dalším 24 městům. O data žádáme 
města s největším odhadovaným počtem rodin s dětmi v bytové nouzi. 

  

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: ………… 

  

Velmi vám děkujeme za spolupráci 

  

S pozdravem 

  

 

 

Platforma pro sociální bydlení, z. s. 

Analytik 

www.socialnibydleni.org 

 
 
 
 
 
 



 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 
 
 

ZE DNE:     19.11.2018 
NAŠE Č. j.:            MMH/114666/2018 
NAŠE Sp. zn.: MMH/112975/2018/Vv 
POČET LISTŮ DOPISU: 1 
  
VYŘIZUJE:    
TEL.: 596 803 266 
FAX: 596 803 350 
E-MAIL:  
  

DATUM: 23.11.2018 

 
 
 
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím o poskytnutí informací o bytech ve vlastnictví města a jejich využití   
- sdělení 
 
Vážený pane, 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace související s bytovým fondem v majetku 
statutárního města Havířova Vám v příloze zasíláme tabulku doplněnou žádanými údaji. Tyto 
údaje byly zpracovány ekonomickým odborem v součinnosti s odborem sociálních věcí 
zdejšího magistrátu města a správcem domovního fondu statutárního města Havířova, tj. 
Městskou realitní agenturou, s.r.o. se sídlem v domě na ul. U Lesa 865/3a v Havířově-Městě.   
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
vedoucí ekonomického odboru. 
Po dobu nepřítomnosti zastoupena 
vedoucí oddělení rozpočtu. 
 
 
 
Příloha 1                                                                              
Počet listů přílohy 1                                              

 

Platforma pro sociální bydlení, z.s. 
platforma@socialnibydleni.org 
 



           
 Příloha 

 
 
 

1. Kolik bytů vlastní celkem vaše město? 7667 

 
  Celkem 2016 2017 

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). 974 478 496 

 

  Celkem 

Menší 

rekonstrukce 

Zásadní 

rekonstrukce 

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.)? 85 30 55 

 
  Celkem 2016 2017 

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). 11 0 11 

 

  Celkem rodin 

Rodiny z 

azylových 

domů 

Rodiny z 

ubytoven 

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). 0 

tyto údaje 

neevidujeme 

tyto údaje 

neevidujeme 

 

  

Rodiny v 

azylových 

domech 

Rodiny na 

ubytovnách 

Rodiny v 

nevyhovujících 

bytech 

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. 16 6 

byty ve správě 

MRA, s.r.o. 

jsou všechny 

vyhovující 

 


