
From: Gros Ondřej (P8) <Ondrej.Gros@praha8.cz>  
Sent: Friday, July 31, 2020 7:22 PM 
To: Stránský Václav (P8) <Vaclav.Stransky@praha8.cz> 
Cc: Kendeová Andrea (P8) <Andrea.Kendeova@praha8.cz>; Mařincová Renáta Ing. (P8) 
<Renata.Marincova@praha8.cz>; Mutl Ondřej Mgr. Bc. (P8) <Ondrej.Mutl@praha8.cz> 
Subject: Odpověď na interpelaci - ZMČ 1.7. 2020 
 
Vážený pane zastupiteli, 
 
 

odpovídám na Vaši interpelaci z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 konané dne 1. 
července 2020, kterou jste nazval „Fungování ÚMČ“. 
 

V této interpelaci jste uvedl několik dotazů, ke kterým Vám zasílám toto vyjádření, přestože 
zmíněnou problematiku má v gesci radní pro majetek, nikoliv já osobně. 
 

1) Dotaz na volné bytové jednotky v domech svěřených do správy MČ Praha 8 
 

Na úvod bych rád uvedl, že po uvolnění a převzetí bytů od původních nájemců, je nutné je 
zrekonstruovat, než je možné je znovu přidělit do užívání novým nájemcům  
(resp. žadatelům). Většina takto uvolněných bytů potřebuje projít kompletní rekonstrukcí, která je 
velmi nákladná. U části bytů dochází i ke speciálním úpravám, a to vzhledem k jejich dalšímu využití 
(např. byty v domech s pečovatelskou službou).  

 
Dle sdělení Odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 8 z celkového počtu 1173 bytů, 

k datu 30. 6. 2020 eviduje 201 volných bytových jednotek (vč. bytů v podílových domech). 
Opravených bytů je 42 a z tohoto počtu je v této chvíli nabídnuto 15 bytů žadatelům, kteří byli 
projednáni a doporučeni příslušnými komisemi. Zbývající opravené bytové jednotky jsou připraveny 
pro další žadatele.  

 
V roce 2019 bylo takto opraveno a předáno žadatelům 30 bytů, v letošním roce pak již bylo 

opraveno 21 bytů. Ze 159 neopravených bytů (k 30. 6. 2020) se u 43 z nich vypracovává zadávací 
dokumentace k následným opravám nebo již v těchto bytech dochází k opravám.   
Co se týče časové náročnosti a rozsahu prováděných oprav u jednotlivých bytů,  
tak ta je závislá na velikosti bytu, stáří objektu a jeho opotřebení původním nájemcem.   
Vždy budou nějaké byty k opravě, neboť během roku se určitý počet bytů vrací městské části např. po 
zemřelých nájemcích, většinou ve zcela opotřebovaném stavu a tyto jsou pak zařazeny do seznamu 
na opravu v dalších fázích. 
 

Dalším důvodem některých volných neopravených bytů je skutečnost, že část bytových jednotek 
se nachází v podílových domech. Tyto byty lze obsadit pouze se souhlasem dalšího vlastníka/ů. Získat 
tento souhlas je však problematické, protože tito vlastníci (většinou cizinci), popř. jejich právní 
zástupci, buď vůbec nereagují, nebo s pronájmem nesouhlasí (důvodem  
je výše nájmu).  

 
2) Dotaz na únik informací (osobních údajů) o klientech, kteří žádají o přidělení bytu 

v Domech s pečovatelskou službou 
 

K tomuto dotazu Vám sděluji, že agenda spojená s vyřizováním žádostí o „Bydlení v domě 
s pečovatelskou službou“, je zcela v gesci příspěvkové organizace Sociální  
a ošetřovatelské služby Praha 8 (dále jen SOS Praha 8), jež sídlí na adrese Bulovka 1462/10, Praha 8 - 
Libeň. Veškeré žádosti s požadovanou dokumentací jsou přebírány pracovnicí SOS Praha 8 a jsou dále 

mailto:Ondrej.Gros@praha8.cz
mailto:Vaclav.Stransky@praha8.cz
mailto:Andrea.Kendeova@praha8.cz
mailto:Renata.Marincova@praha8.cz
mailto:Ondrej.Mutl@praha8.cz


postoupeny k projednání poradní komisi, která žádost posoudí a rozhodne o zařazení (či nezařazení) 
žadatele do seznamu čekatelů. V konečné fázi dochází i k výběru konkrétního bytu pro schváleného 
žadatele.  
 

Oddělení bytů Odboru správy majetku, na základě zaslaného pokynu od SOS Praha 8, následně 
pouze administrativně zajišťuje schvalování návrhů na pronájem bytů v režimu DPS,  
tzn. připraví a přeloží návrh usnesení na uzavření nájemní smlouvy k bytu do Rady městské části 
Praha 8. Po projednání a schválení radou je klientovi vystaven pokyn k uzavření nájemní smlouvy 
k bytu, se kterým se dostaví na správní firmu Osmá správa majetku a služeb a.s., kde s ním je 
uzavřena nájemní smlouva a domluven termín předání bytu. 
 

Pro úplnost uvádím, že po celou dobu evidence všech ostatních žádostí, které jsou přijímány a 
zpracovávány na odboru správy majetku (oddělení bytů), jsou veškeré informace, které jsou uváděny 
v žádostech, zpracovávány a projednávány příslušnými odbory ÚMČ Praha 8 a dalšími orgány MČ 
Praha 8 zcela v souladu s §5 a §9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
 

Dále Vám sděluji, že lhůta k vyřízení žádosti stanovena není. Období šesti měsíců od podání 
žádosti k přidělení bytu, které zmiňujete, není bohužel nijak výjimečné. Doba vyřizování žádostí je 
různá a záleží na mnoha okolnostech (např. nedoložení veškerých potřebných dokumentů 
k projednání žádosti nebo nemusí být k dispozici volný opravený byt). Rád bych Vám připomněl, že 
právě v tomto období z důvodů krizových opatření spojených s výskytem koronaviru neprobíhala 
žádná jednání doporučujícího orgánu, a to vzhledem k faktu, že žadatelé (senioři a občané se 
zdravotním postižením) jsou jednou z nejrizikovějších skupin. Pokud se jedná o klientku, o které jste 
hovořil ve svém dotazu, tak ta již byla komisí SOS Praha 8 doporučena a v červenci jí byl v RMČ Praha 
8 schválen pronájem bytu v režimu Domu s pečovatelskou službou. 

 
Zároveň byly paní ředitelkou SOS prověřeny veškeré žádosti o DPS v posledním půlroce. Mohu Vás 
ujistit, že se všemi žadateli bylo komunikováno pravidelně naší sociální pracovnicí. Projednávání 
žádostí probíhá na půdě SOS Praha 8 a nebylo zjištěno, že by došlo k jakýmkoliv únikům informací.  
 
S pozdravem 
 
Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8 
 


