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Dobrý den,

Žádáme vás ve smyslu zákona č. 106f1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací
o bytech ve vlastnictví vašeho města ajejich 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 platformagďsocialnibydleni.org.
Jméno žadatele: Jan Snopek
Datum narození:
Trvale bytem:
Adresa pro doručování: platformaQsocialnibydleni.org (žádáme o doručení pouze elektronickou poštou)

obdržená data poslouží jako podklad pro Zprávu [) vyfoučem' ; 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:
724 773 391

Velmi vám děkujeme za spolupráci

S pozdravem

Jan Snopek
Platforma pro sociální bydlení, 2. s.

Analytik
www . soei al nib ydleni .org

1

1- Kolik b ů viastní celkem vaše město?
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2. Kolik bytů ve vlastnictví vašeho města se uvolnilo v posledních dvou letech
(v roce 2016 a 20171? Uveďte, prosím, zvlášť za každý rok (nikoli v součtul.

Celkem

Menší

Zásadní

rekonstrukce

rekonstrukce

3. Kolik : bytů ve vlastnictví vašeho města je aktuálně neobsazených z důvodu
potřeby rekonstrukce? A kolik z těchto bytů vyžaduie rekonstrukce v menším
rozsahu (zhruba do 100 tisíc Kč) a kolikjich vyžaduje zásadní rekonstrukce
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4. Kolik bytů vaše město v posledních dvou letech (v roce 2016 a 2017)
pronaiaio v režimu sociálního bydlení? (Do toho nezapočítáveite byty
zvláštního určení— bezbariérové, ani DPS.) Uveďte, prosím, zvlášť za každý rok
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Celkem rodin

Rodiny :
azylových domů

Rodiny : ubytoven

5. Kolik bytů vaše město v posledním roce [2017] pronajalo rodinám s dětmi,
iež bezprostředně předtím žily v ubytovně ljedno zda soukromě ěi vlastněné
obcí) nebo azylovém domě? Uveďte, prosím, zvlášť za ubytovny a zvlášť za
.
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Roínyv

Roinvv

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

Rodiny no
ubytovnách

nevyhovujících
bytech

