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Žádost o poskytnutí informace (dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím) - s d ě l e n í
Vážený pane,
na základě obsahu Vaší žádosti o informace související s bytovým fondem města Vám v příloze
zasíláme podklady získané prostřednictvím správce domovního fondu statutárního města
Havířova, tj. Městské realitní agentury, s.r.o. (dále jen MRA, s.r.o.), tzn. počet obytných domů a
počet bytů v majetku města dle jednotlivých částí města (příloha č. 1) a seznam domů, kde
proběhla a dosud probíhá privatizace jednotlivých bytů.
Pro Vaši úplnou informaci sdělujeme, že privatizace části bytového fondu probíhá od r. 2007.
O rozšíření, příp. doplnění již probíhající privatizace orgány města prozatím neuvažují.
Privatizace části bytového fondu probíhá v souladu se „Zásadami pro převod vlastnictví jednotky
a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova dle zák. č. 72/94 Sb.,
v platném znění“, schválenými orgány města, které Vám rovněž zasíláme. Jedná se o vybrané
domy, kde již v minulosti došlo k prodeji některých bytových jednotek.
Prodejem bytů je na na základě Mandátní smlouvy pověřena MRA, s.r o. se sídlem v domě na ul.
U Lesa 865/3a v Havířově-Městě.
Podáváme Vám tuto zprávu
s pozdravem

JUDr. Iva Burianová
vedoucí odboru správy majetku
Přílohy. č. 1 Počet obytných domů a počet bytů (dle jednotlivých částí města)
č. 2 Seznam domů, kde proběhla a probíhá privatizace
č. 3 Zásady pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví na společných částech
domu z majetku města Havířova dle zák. č. 72/94 Sb., v platném znění
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