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Žádost o poskytnutí informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Žádost o informaci ze dne 27.07.2018 
 
Vážení,  
na základě zákona č. 106/1999 Sb.,  žádám o poskytnutí následující informace: 
 

1. počet bytů, kterými aktuálně disponuje město Bílina přímo, tedy ve vlastnictví města Bílina (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  

 

2. počet bytů, kterými disponuje městská akciová společnost, zřízená městem Bílina, 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  

 _____________________________________________________________________ 

 
Odpověď na žádost o informaci ze dne 27.07.2018 
 
Město Bílina obdrželo 27.07.2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o informace:  

  
1. počet bytů, kterými aktuálně disponuje město Bílina přímo, tedy ve vlastnictví města Bílina (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 Bílina aktuálně disponuje 361 byty.  

 

2. počet bytů, kterými disponuje městská akciová společnost, zřízená městem Bílina, 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  

 
       Městem Bílina nebyla zřízena žádná akciová společnost pro správu bytových jednotek. 

 

 

S pozdravem  
 
Ing. Ladislav Kvěch  
tajemník MěÚ  

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
 

 

 


