
Dobrý den, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb.Zákon o svobodném 
přístupu k informacím žádám Úřad městského obvodu Ostrava-lih, Horní 791/3, 
700 30 Ostrava o sdělení informace za jakou výši smluvního nájemného byly 
vydraženy byty ve vlastnictví obvodu Ostrava-lih na adresách: lubilejní
292/32, byt č. 3, 1+3 - 111,07 m2, O.-Hrabůvka a ul. Letecká 358/16, 
O.-Hrabůvka byt č.3 . Výši nájemného prosím uveďte ve stejném formátu v 
jakém byly podávány nabídky tedy kč/m2.

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti 
nebo od doplnění žádosti.

Informaci prosím zašlete elektronicky na adresu |^^H^H^^^Hnebo 
korespondenčně na adresu uvedenou v podpisu.

Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti

S pozdravem,



Statutární město Ostrava
ísibil.j Městský obvod Ostrava-Jih

" odbor bytového a ostatního hospodářství

Vaše značka: 
ze dne:
Naše značka: 
Sp. zn.

Vyřizuje.
Telefon:
Fax:
E-mail:

JIH/088593/21/OBH/Hol 
S-JIH/086917/21/OBH/2

Ing. Jana Holubová 
+420 599 430 415 
+420 599 430 490 
jana.holubova@ovajih.cz

Datum: 05.10.2021

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů sdělujeme:

- rada městského obvodu Ostrava-Jih dne 15.07.2021 rozhodla o pronájmu bytu č. 3 na ul. Jubilejní 292/32, 
Ostrava-Hrabůvka uchazeči, který v přihlášce do výběrového řízení na pronájem předmětného bytu za 
smluvní nájemné navrhl nájemné ve výši 130 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu měsíčně;
- rada městského obvodu Ostrava-Jih dne 23.09.2021 rozhodla o pronájmu bytu č. 3 na ul. Letecká 358/16. 
Ostrava-Hrabůvka uchazeči, který v přihlášce do výběrového řízení na pronájem předmětného bytu za 
smluvní nájemné navrhl nájemné ve výši 140 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu měsíčně.

Podáváme Vám tyto informace a jsme s pozdravem
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