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Sdělení informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“),

obdržel dne 09. 02. 2022 „Žádost o poskytnutí informací“ podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatel Úřad Práce ČR,

Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Židlochovice, Komenského 80, Židlochovice

( dále jen „žadatel“).

Žadatel požadoval ve své žádosti poskytnutí informací, cit.:

….pro účely stanovení nájemného v místě obvyklého…..o poskytnutí informace o výši

nájemného v obecních bytech/RD na m². Stanovení nájemného v místě obvyklého je nebytné

pro výpočet odůvodněných nákladů na bydlení při posuzování nároku na dávky hmotné nouze.

Dále žádám o sdělení počtu a velikosti jednotlivých obecních bytů/RD v obci.

Byty dělíme do tří skupin:

 malé 0-40 m²

 střední 41 – 70 m²

 velké 71 a více m²

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

Výše nájemného: běžný nájem - 78,- Kč/m²

sociální bydlení (buňky; čp. 52 a 236 část) – 57,- Kč/m²

Byty:

 malé (0-40 m²) - 45 ks (včetně buněk a sociálního bydlení)

Úřad práce ČR

Kontakt.prac.Židlochovice

Komenského 80

667 01 Židlochovice

SP. ZN.: MZi-TAJ/3030/2022-2

Č. J.: 8/2022

OPR. ÚŘEDNÍ

OSOBA:
Mgr. Ivana Kejřová

TEL.: XXXXXXXXX

E-MAIL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

POČET LISTŮ: 1

DATUM: 17.02.2022

VYPRAVENO DNE: 17.02.2022



2

 střední (41 – 70 m²) - 37 ks

 velké (71 a více m²) - 11 ks

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v daném místě, kde jsou poskytovány informace, žadatel

nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této

informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


