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 Městská část Praha 9  

Sokolovská 14/324  

180 49 Praha 9  

DATOVOU SCHRÁNKOU  

V Praze dne 28. dubna 2020  

Žádost o poskytnutí informace – bytový fond městské části  

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Městskou část 

Praha 9 (dále jen „povinný subjekt“), o poskytnutí následujících informací, a to k rozhodnému dni 1. 

května 2020:  

1) Seznam subjektů, jež vykonávají správu, opravy či zprostředkování prodeje nebo pronájmu 

nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřeného do správy povinnému subjektu.  

2) Veškeré smlouvy mezi povinným subjektem a subjekty podle otázky č. 1). Byla-li smlouva 

zveřejněna v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., stačí pouze ID smlouvy.  

3) Výše částek uhrazených povinným subjektem jednotlivým subjektům podle otázky č. 1) za 

posledních 10 let po jednotlivých letech a předpoklad výše těchto částek pro rok 2020. Vykonával-li 

subjekt podle otázky č. 1) i jiné činnosti než správu svěřených nemovitostí, žádáme o poskytnutí 

zvlášť částky za správu nemovitostí a celkové částky ze smluvních vztahů s tímto subjektem.  

4) Seznam bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřeného do 

správy povinnému subjektu po jednotlivých budovách, v rozsahu následujících údajů:  

a. katastrální území,  

b. ulice,  

c. číslo orientační,  

d. číslo popisné,  

e. počet svěřených bytů  

f. počet svěřených nebytových prostor,  

g. účelové určení svěřených bytů v bytovém domě (tzn. sociální byty, startovací byty, byty pro 

seniory, pro vybrané profese, určené pro privatizaci atp.).  

5) Výši částky investované povinným subjektem do správy a/nebo údržby bytového fondu ve své 

správě za posledních 10 let po jednotlivých letech.  



6) Seznamu privatizovaných bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřeného do správy 

povinnému subjektu za posledních 10 let.  

7) Jak plánuje povinný subjekt nakládat s bytovým fondem do budoucna? Bude povinný subjekt 

privatizovat další byty? Pokud ano, žádáme informace o rozsahu a časování předpokládaných 

privatizací.  

8) Jsou Zásady prodeje volných bytů z majetku MČ Praha 9, schválené usnesením Zastupitelstva 

Městské části Praha 9 č. Us ZMČ 103/16 dne 29. 11. 20161 a Zásady  

 

1 Dostupné zde: 

https://www.praha9.cz/sites/default/files/zasady_prodej_volnych_bytu_12_2016.pdf. Stránka 2 z 2  

 

 

prodeje bytů z majetku hlavního města Prahy svěřených do správy Městské části Praha 9 

oprávněným nájemcům, tzn. privatizace, schválené usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 9 č. 

Us 85/18 ze dne 23. 7. 20182 stále platné? Pokud nikoliv, žádáme o poskytnutí dokumentu či 

dokumentů, jež tyto zásady nahradil(y).  

9) Plánuje povinný subjekt renovovat bytový fond? Pokud ano, žádáme informace o rozsahu, 

odhadovaných nákladech a časování předpokládaných renovací.  

 

2 Dostupné zde: https://www.praha9.cz/sites 

Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti v 

elektronické podobě, případně poštou na níže uvedenou adresu.  

V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Jana Dupáka na telefonním čísle 224 240 896 nebo e-

mailem na adrese Jan.Dupak@transparency.cz.  

Děkujeme za spolupráci.  

S pozdravem ……………………………………  

Transparency International – Česká republika, o. p. s.  

David Ondráčka  

ředitel  

 


