
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Žádost o poskytnutí informací 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
Vážení, 
 
V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
žádám o poskytnutí následujících informací: 
 

- Prosím o přehled, kolik bytů vlastní město, specifikace těchto bytů včetně přesných adres bytů. 
Potřebuji i informace o využití, tzn. jestli, a za jakých podmínek někdo byty obývá. Stačí stručný 
přehled, třeba s poznámkou že byt se pronajímá a nájemní smlouva je na dobu určitou do nebo 
na dobu neurčitou.    

- Počet bytových jednotek v majetku města k dnešnímu dni a za roky 2010 do 2019 vždy stav 
k poslednímu dni v roce.   

- Počet bytových jednotek ve vlastnictví města, které jsou obsazené nájemníkem k dnešnímu dni a 
za roky 2010 do 2019 vždy stav k poslednímu dni v roce.   
 

 
Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě na e-mailovou adresu. 

 
Způsob poskytnutí informace: emailem  
 
Dne: 26.8.2020 
 
Odpověď na žádost: 
 
 
Dobrý den, na základě Vašich žádostí Vám zasílám požadované informace: 
 

Přehled bytů ve vlastnictví města včetně specifikace: 

  Poskytnuti_informace_byty.xls   
 
Počet bytů v majetku města k dnešnímu dni:  305 
 
Počet bytů vždy k 31.12. 2010 - 2019: 

-        Počet bytů k 31.12.2010     395 
-        Počet bytů k 31.12.2011     389 
-        Počet bytů k 31.12.2012     387 
-        Počet bytů k 31.12.2013     352 



-        Počet bytů k 31.12.2014    341 
-        Počet bytů k 31.12.2015     338 
-        Počet bytů k 31.12.2016     336 
-        Počet bytů k 31.12.2017     333 
-        Počet bytů k 31.12.2018     330 
-        Počet bytů k 31.12.2019     327 

 
Počet obsazených bytů k dnešnímu dni:  291 ( 7 bytových jednotek není obsazeno z 
důvodu havarijního stavu domu a zamýšlené demolice) 

 
Počet obsazených bytů vždy k 31.12. 2010 - 2019:  tuto statistiku OISM MěÚ a správce 
městských nemovitostí nevede  

 

S pozdravem 

Andrea Drozdová Šramová 
referent správy majetku 
Odbor investic a správy majetku 
 _________________________________ 

Městský úřad Moravská Třebová 
nám. T.G. Masaryka 29 
www.moravskatrebova.cz  
 

Tel.: +420 461 353 142 
E-mail: adrozdova@mtrebova.cz 
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