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DO'IAZ'NA MOŽNOSTI A KAPACITY BEZBARIÉROVÝCH BYTů/BYTÚ ZVLÁŠTNÍHO
URCENI

Dobrý den,

na úvod mi dovolte stručné představení:

Ceská asociace paraplegiků — CZEPA, z.s. byla založena v roce 1990 pod názvem Svaz

paraplegiků. Posláním organizace je hájení práv a zájmů vozíčkářů po poškození míchy,

usilujeme o dosažení jejich plnohodnotného života, ovlivňujeme systém zdravotní a

sociální péče v CR. Více na www.gzepa.g.

Klienti asociace CZEPA se pohybují na vozíku, k řešení jejich nepříznivé sociální situace

nás velmi často žádají o podporu a informace ohledně dostupnosti bezbariérových bytů,

tzv. bytů zvláštního určení.

Vzhledem k nárůstu osob, které se pohybují na vozíku, bychom rádi zmapovali situaci

v celé Praze a oslovujeme všechny městské části včetně magistrátu. Jako organizace

zastupující vozíčkáře po poranění míchy, bychom prezentovali kapacitu bytů pro imobilní

občany na bytové komisi pražského magistrátu a také na Ministerstvu pro místní rozvoj

na odboru politiky bydlení.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si dovolujeme

požádat o následující Informace:

Disponuje váš úřad městské části bezbariérovýml byty?

Pokud ano - V jakém celkovém počtu?

Eokud ano - Kolik je bezbariérových bytů aktuálně volných/neobsazených?

Zádáme o webový odkaz, kde se uvádí informace o podmínkách pronájmu

bezbariérových bytů.

Plánujete výstavbu bezbariérových bytů pro Vaše občany?

. Pokud ano, v jakém časovém horizontu?

- Pokud bezbariérové byty nemáte, jak řešíte situaci zajištění bydlení obyvatel se

zdravotním postižením?

Děkuji za spolupráci

S úctou
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Česká asociace paraplegiků - CZEPA, 2.5., Dygrýnova 816/8, Praha 14 - Černý Most

Tel.: +420 775 980 952, E-mail: czepa@czepa.cz, www.czepa.cz

IČO: 00473146, BÚ u ČSOB: 238 844 756/0300.

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka L 279.
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Alena Jančíková, ředitelka
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Věc: Žácpst o inform_aci dle zana č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní ředitelko,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaší žádost ze dne 18. 5. 2021 vedenou na ÚMČ Praha-Libuš pod č.

j. 1496/2022, týkající se zaslání informace ohledně existence bezbariérových bytů ve vlastnictví

Hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha-Libuš.

Městská část Praha-Libuš V současné době bohužel nedisponuje s žádnými byty, není plánována žádná

nová Výstavba bytů. V městské části Praha-Libuš se nenachází ani byty ve vlastnictví hl. m. Prahy.

V případě potřeby řešit bytovou situaci obyvatel i se zdravotním postižením, doporučujeme klientům

obrátit se s žádostí o přidělení bytu na Magistrát hl. m. Prahy, odbor využití bytového fondu,

Jungmannova 35, Praha 1.

S pozdravem

Ing Jindřich Sochůrek

tajemník
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