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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů
Městský úřad Žatec jako povinný subjekt od Vás dne 27.7.2018 obdržel Žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – informace o počtu bytů ve vlastnictví
města Žatec.
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „InfZ“), text je zaznamenám červeně pro
přehlednost:
1. počet bytů, kterými aktuálně disponuje město Žatec přímo, tedy ve vlastnictví města Žatec
(kdekoli, i mimo katastrální území města), zajímá mě počet faktických bytů celkem, tj. i v
domech, které nebyly rozděleny prohlášením vlastníka a v katastru nemovitostí tedy nejsou
jednotlivé byty zapsány, ale zapsán je pouze dům
Město Žatec disponuje v současné době 360 byty. Tento stav se průběžně mění, protože se byty některé byty převádějí
do vlastnictví soukromých osob.
2. počet bytů, kterými disponuje městská akciová společnost, zřízená městem Žatec, tedy ve
vlastnictví této akciové společnosti, do které město v minulosti byty vložilo, opět mě zajímá
počet faktických bytů celkem, tj. i v domech, které nebyly rozděleny prohlášením vlastníka a v
katastru nemovitostí tedy nejsou jednotlivé byty zapsány, ale zapsán je pouze dům
Město Žatec nemá akciovou společnost, která by měla ve vlastnictví bytové jednotky.
Dále žádám o následující informace, avšak pouze v případě, že jsou městu Žatec známy.
Pokud by bylo třeba informace vyhledávat, v takovém případě o informace nežádám:
1. kolik bytů je dohromady na území města Žatec (stačí mi přibližný odhad), tj. i bytů dříve
vlastněných jinými subjekty než státem, např. podniky, doly apod.
Tato informace není Městu Žatec k dispozici.
2. kolik bytů bylo v Žatci privatizováno od roku 1991, kdy stát převedl svůj bytový fond do
vlastnictví obcí, tj. počet bytů převedených z městského majetku do vlastnictví nájemníků,
popř. jiných osob
¨ ….je-li to možné, žádám o uvedení počtu prodaných bytů za každý rok, tj.:
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Stránka 1

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Informace o jednotlivých prodejích v letech není k dispozici. Tato informace musí být vyhledána v archívu popř. na
Katastrálním úřadě.

S pozdravem
Ing. Kateřina Mazánková
vedoucí odboru rozvoje a majetku města
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