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Magistrát města Ostfavy

Prokešovo nám.1803/8

729 30 0strava
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Žádost o infofmace podle zákofla č. 106/1999 Sb.

:,-

Hit       !1.1::

Ve   smyslu   zákona   č.106/1999   Sb„   o   svobodném   přístupu   k   infůfmacím   Vás   žádám

o zpřístupnění ná§ledujících infoi.mací, Ýkající se výběrového řízení na pronájem městských bytů

v novostavbě BD na ul. jafláčkova z čeťvna/července 2021,

Žádám o za§lání kompletníh® přehledu došlých nabídek vždy s cenQu Ža m2 u kůnkfétních bytů.

Zárovcň žádáin o dodári konečného pořadí zájemců, které bylo předáno Radě města ke schválení

(uzavření smlouvy s vítěžným zájemcem). Tak, aby bylo možné z dokumentu vyčíst, jaké částky

za  m2  byly  u  konkfétních  bytů  nabízcny  a  v jakém  pořadí  byli  zájemri  ufčeri  pfo  uzavř€ní

§flúouvy u jednodhrých bytů.  Čágtky, za které pak byly  smlouvy uzavřeny,  již  Žnám ze  zápisu

zasedání Rady města, tyto tedy zažnačovat nemusíte.

Beru na vědomí, že data budou dodána bež osobních údajů žadatelů.

Kcmtaktní osoba:       

0 odpověd' ptosím clektforicky bud' formou e-mailu na adresu

skize datovou §chránku 

Za poskytnuté infofmace předem děkuji.

S pozdravem

Ostrava, 3. 8. 2021
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MaĚstrit města Ostfavy

Prokešovo nám.1803/8

729 30 0strava

Žádost o informace půdle zákofla č. 106/1999 Sb.

Ve   smyslu   zákofia   č.106/1999   Sb.,   o   svobodném   přístupu   k   infoímacím   Vá§   žádám

o zpřístupnění ná§ledujících informací, Ýkající se výběfového í.ízení na pfonájem městských bytů

v novostavbě BD na ul. ]anáčkova z června/čewence 2021.

Žádám o Žasláfií kQmpletníhů pěehledu došlých nabídek vždy s cenou za m2 u konkrémích bytů.

Zároveň žádám o dodání kůnečfiého pořadí Žájernců, které bylo předáno Radě města ke schválení

(uzavření smlóuvy s vítězným zájemcem). Takg aby bylo možné z dokumentu vyčíst, jaké částlqr

za  m2  byly  u  konkrétních  bytů  nabízeny  a  v jakém  pořadí  byti  zájemci  určeri  pro  uzavření

smlouvy u jcdnodi`Ých  bytů.  Částky,  za  které pak byly  smlouvy  uzavřeny,  již  znám ze  Žápisu

zasedání Rady města, tyto tedy zazflačovat nemusíte.

Befu na vědomí, že data budou dodána bež o§obm'ch údajů žadatdů.

Kontaktní osoba:        

0 odpověd' pfosím elcktroricky buď fomou e-maflu na adi.esu

skfze datovou schránku 

Za poskytnuté informace předem děkuji.

S pozdravem

Ostrava, 6. 8. 2021

 nebo



Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:
Ze dne:
Č.  j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:

SMO/444404/21"J
S-SMO/421289/21/MJ/4

11.  8.  2021

Vážený pan

datová zpráva

Poskytnutí    informací    dle    zákona    č.    106/1999    Sb.,    osvobodném    přistupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane bakaláři,

po  doplnění  povinné  náležitosti  Vaší  Žádosti  ze  dne  3. 8. 2021   ve  věci  poskytnutí  infomací
dle zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
týkajících  se  výběrového  řízení  na  pronájem  bytů  v domě  na  ul.  Janáčkova  3392/17,  Ostrava-
Moravská Ostrava z června/července 2021, Vám v příloze zasíláme požadované informace ve fomě
tabulek  dle  jednotlivých  bytů  v daném  domě.  Žadatel  navrhovaný  radě  města  ke  schválení  je
v tabulkách zvýrazněn Žlutě.

V souladu  s  Nařízením  Evropského  parlamentu  a Rady  (EU)  2016/679  ze  dne  27.  dubna  2016
o ochraně  Ďrzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu
těchto údajů, byly citlivé údaje v tabulkách anonymizovány.

Současně Vám sdělujeme, Že byt č. 5 (E2) a byt č. 23 (E5) byly radou města vyčleněny pro potřeby
nájemního bydlení poskytovaného osobám působícím v organizacích významně ovlivňujících další
rozvoj  statutámího města Ostravy, přičemž jejich pronájem nepodléhá „Všeobecným podmínkám
pro  uzavírání  náje]mích  smluv  k bytům  v níže  vymezených  bytových  domech,  ve  vlastnictví
statutámího města Ostravy, nesvěřených městským obvodům č. 1/2020".

S pozdravem.

(otisk razítka)

Příloha:
Přehled  Žadatelů  o   pronájem  bytu  vdomě   na  ul.   Janáčkova  3392/17,   O.-Mor.   Ostrava  dle
j ednotlivých bytů.
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