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Poskyďnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím
Vážená paní,
dne 25. 3. 2019 obdržel Magistrát hlavnůlo města Prahy (dále jen „Mag'mtrát'ů Vaší žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IntZ“), která se týkala celkového počtu uvolněných
bytů za roky 2016, 2017, 2018 a za měsíc leden až únor 20I9, & celkového počtu volných
bytů ve vlastnictví HMP, včetně údajů, kolik z nich je velikostí od 60 nf do 81 m3,
dispozici 3+1 a 3+kk a nacházejí se na v Praze 5 a 6. (dále jen „žádost“) a ktcroujstc dne 8.
4. 2019 doplnila.
K Vaší žádosti a jednotlivým dotazům Vám sdělují následující:
Dotaz:
1. celkový počet uvolněných bytů ve vlastnictví H MP za rok 2016, 2017, 2018 a měsíc leden
až únor roku 2019,
1.1.1 počtu uvolně ných bytů (podle krité ria ad. 1) celkový počet bytů, které se
nacházejí v lokalitě Praha 5 a Praha 6,

1.2. z počtu uvolně ných bytů (podle kritéria ad. 1) celkový počet bytů 0 velikosti 60

m2 až 81 m2 a uvedení počtu bytů této velikosti, které se nacházejí na Praze 5 a
Praze 6,
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1.3. zpočtu uvolněných bytů (podle kritéria ad. 1) celkový počet bytů o velikosti
3+1 a 3+kk a uvedení počtu bytů této velikosti, které se nacházejí na Praze 5 a
Praze 6,

Odpověď:
Požadované informace jsou souhrnně zaneseny do tabulky níže s tím, že číslo v závorce uvádí

počet bytů z příslušného typu nebo velikosti, které se nachází na území městské části Praha 5 a
Praha 6.

2016

2017

2018

2019
(leden,
únod

celkový počet uvolněných bytů

346 (5)

272 (15)

280 (10)

37 (2)

celkového počtu uvolněných bytů

87 (2)

57 (2)

63 (O)

7 (0)

počet bytů 0 dispozici 3+kk a 3+1 z
celkového počtu uvolněných bytů

55 (1)

39 (3)

39 (1)

5 (1)

počet bytů o velikosti 60 - 81 m2 z

Dotaz:

2. celkový počet volných bytů ve vlastnictví HMP o velikosti 60 m2 až 81 m2 a o velikosti
3+1 a 3+kk,
2.1. z počtu volných bytů (podle kritéria ad. 2) celkový počet bytů, které se
nacházejí na Praze 5 a Praze 6.

Odpověď:

Magistrát hl. m. Prahy eviduje k 10. 4. 2019 celkem 182 volných bytů o velikosti podlahové
plochy 60 m2 až 81 m2, znichž 2 se nachází na území městské části Praha 5 a Praha 6 a 136
bytů 0 dispozici 3+kk a 3+1, z nichž 2 se nachází na území městské části Praha 5 a Praha 6.

S pozdravem
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