
Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106111999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

Telefon:
Email:
lD datove schránky: ;

V ostravě 24'2.2a13

Dobry den,

zdvořile Žádám o poskynutí informace, týkající se domovního a býového fondu za období

prosinec 2OOg _ i012,- evidované Statutátrním městem ostrava, Úřad"m městského obvodu

Třebovice.
Jsem srozuměn, že mnou požadované údaje jsou sledovány vždy načítaně k poslednímu dni

daného kalendářního roku.

Žaaam informace o počtech všech dlužníků za nájemné a služby s nájmern spojených v
případě evidovaných pohledávek na obecním býě i v případě pohledávek evidovaných u

zpiívatizovaných byti o městském obvodě Třebovice ato zaobdobí Prosinec 2a09 až20l2.

Žaaam informaci o pruměrné výši dluhu za nájemné a služby s nájmem spojených v případě

evidovaných pohledávek na obecním bytě i v případě pohledávek evidovaných u

zprivatizávanyih bytů v městském obvodě Třebovice ato zaobdobí Prosinec 2oa9 až20l2-

Žaaam informace o počtu k soudu podaných ža|ob na vyklizení býu v připadě evidovaných

pohledávek na ob"cáí- bytě i v případě pohledávek evidovaných u zprivatizovaných býů v

městském obvodě Třebovice ato za období Prosinec 2009 aŽ20l2.

Předem děkuji za písmenný způsob poskýnutí informací zaslaný do datové schránky.

V úctě

P říloha : Tabultry dolcre sluj ící pož adov ané informac e



abulka: Počet k soudu oodanÝch Žalob na wklizen u.
Městský obvod Třebovice

K 31. 12.2009

K 31. 12.2010

K 31. 12.201 I

K31.12.2012

Zdroj. UMob Třebovice. 20l3

Městský obvod Třebovice na zpriv atizovaných b1tech

K 31. 12.2009

K 31 - 12.2010

K3t. 12.2011

K3t.12.2012

Tabulka: Počtv dluŽníků obecního domovního a b ového fondu SMo.

Zdroj: UMob Třebovice, 20I3

Tabulka: Průměrná vÝše dluhu zanái s natmem s h v tis. Kč.

Zdroj : UMob Třebovice, 20 ] 3

Tabulka: Průměrná výše dluhu za áiemné a služb s nalmem na dlužníka.

Zdroj '' UMob Třebovice, 20I 3

na zprivatizovaných bytechna obecních bytech

K3r.12.2009

K 31. 12.2010

K31. 12.2011

K 31 . 12. 2012

na zprivatizovaných by'tech

K 31. 12- 2009

K31.12.2A10

K3t. 12.2011

K31.12.20t2



léNr42: Statutární město ostraiW, Městský obvod Třebovice'.v. úřad městského obvodu

Vaše značka:
Ze dne:
Č' j , TREB/0285/13/2/prN/rRr
Sp. zn.:
Vyřizuje: Věra Krkošková
Telefon: +420 599 422107
Fax: +420 599 422104
E-mail: vkrkoskova@trebovice.ostrava.cz
Datum: 5.3.2013

t

DS: a

Věc Domovní a bytový fond _ informace

} V příIoze Vrám zasíláme iďormace,tykající se domormího a bytového fondu městského obvodu
Třebovice.

.l

I

Věra Krkošková
finanční

Příloh: dle textur
{,:'Ť*t*rní mi3f6 ssťrgvg

'l mě*iskáho obvodu Třabovlce

{-

5. května 5027,722 00 ostrava lČ ooeas+st otě cz 00845451
1t1 http://treboviceveslezsku.cz císlo účtu 19_1651079319/o8o0 ffiffiwffi&w&!!!



Tabulka: Počet k soudu podanÝch Žalob na wklizeni
Městský obvod Třebovice

K31.72.2009

K31.12.2010 ,/
K31.12.2011

K31.12-2012 J
Zdroj: UMob Třebovice, 20I3

abulka: Počtv dlužnílcuobecního domovního a bvtového tbndu SMO.
Městský obvod Třebovice na olrecních bytech na zprivatizovaných býech celkem

K3r.12.2009 v 4/
1

K3r.12.2010 t g
K31.12.2011 6 (,

K31.12.2012 q 1

Tabulka: Pruměrná vÝše dluhu zanáiemné a sluŽby s náimem spoiených v tis.
Městslcý obvod Třebovice na obecních býech na zpriv atizovaných b$ech celkem

K31. 12.2009 JT, 3,1/
K3I.12.20Ía 53 5h
K31. 12.2011 lY JI
K31.12.2012

"r6 J6
Zdroj: UMob Třebovice, 20]3

Zdroj: UMob Třebotice, 20]3

Zdroj: UMob Třeboyice'

Kč.

užnka.

,ÉtcxŤtlt*rglí ffit#$$e #sf gwm

l'lras* mpg"t*:uen$ *hl'qrť$j

abulka: Pruměrná výše dluhu zanáiemné a službv s náimem spoien nad
Městský obvod Třebovice na obecních bytech na zpriv atizovaných býech celkem

K3L.12.2009 5 kl{cv f li ltr
K31.12.2010 N{ts h'.r Ils lt
K31. t2.20It lhs (!n-" + tsA
K3r.12.2012 Ths !/c. 6/ů a

Třeboyice.20]3


