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DOIAZ’NA MOŽNOSTI A KAPACITY BEZBARIERGVÝCH BYTů/BYTÚ ZVLÁŠTNÍHO
URCENI

Dobrý den,
na úvod mí dovolte stručné představení:
Česká asociace parapiegiků — CZEPA, z 5. 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 ČR. Více na www czepa
si;

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 bezbariérovými byty?

.
.
.
.

Pokud ano \! jakém celkovém počtu?
Pokud ano— Kolik je bezbariérových bytů aktuálně volných/neobsazených?
žádáme o webový odkaz kde se uvádí informace o podmínkách pronájmu
bezbariérových bytů.
Plánujete výstavbu bezbariérových bytů pro Vaše občany?

.

Pokud ano, vjakém Časovém horizontu?

.

Pokud bezbariérové byty nemáte, jak řešíte situaci zajištění bydlení obyvatel se
zdravotním postižením?

Děkuji za spolupráci
S úctou

Alena Ja “(E l kOVřŠ

9613100473145, tel.: 775986 952, www.czapa.<z. camera-cram z.:

ředitelka

Česká asociace paraplegiků —- CZEPA, 1.5., Dygrýnova 816/8, Praha 14 — Černý Most

Tei.: +420 775 980 952, Earnaši: czepa@czepa.cz, www.czepa.cz

lČO: 00473145, BÚ u čsoa: 238 844 756/0300.
Spolek zapsaný ve spoikovém rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka l. 279.
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Uřad městské části Praha—Lipence
K Obcí 47, 155 31 Praha 5 — Lipence

Č.j.:801/5-2022

v Praze dne 24. května 2022

Česká asociace paraplegžků
CZEPA 7.. 3.
Dygrýnova 81618v
109 00 Praha 9 - Cerný most

Počet listů: 2

Poskytnutí informací Qodle zákona. č. 106!1999 Sb. - zastání

Dne 18. května 2022 byla prOStředníctvím daiové schránky doručena na Úřad Městské části PrahaLípence, svou žádost o poskytnutí informací podše zák. č. ?06/1999 Sb., o svobodném přístupu
informacím ve znění pozdějších předpisů. týkající se bezbariérových bytů v Městské části PrahaLipence.
K jednotlivým bodům Vaší žádosžš sděiuji:

1) Disponuje Váš úřad městské části bezbariérovýmí byty?
Městská část Praha —~ Lipence, se sídlem K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence nedisponuje žádnými
byty, ani bezbariérovýmí.
2) Pokud ano — Vjakém celkovém počtu?

3) Pokud ano — Koíek je bezbariérových bytů aktuálně voiných/neobsazených?
4) Žádáme () webový odkaz, kde se uvádí informace o podmínkách pronájmu bezbariérových

bytů
K uvedeným dotazům, vzhledem k negativní odpovědí na prvni dotaz Městská část Praha — Lipence
nemůže poskytnout žádné informace.

5) Píánujete výstavbu bezbariérových bytu pro Vaše občany?
6) Pokud ano, vjakém časovém horizontu?

Městská část, zatim neplánuje výstavbu bezbariérových bytů, ani není znám žádný časový horizont.
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7) Pokud bezbariérové byty nemáte, jak řešíte situaci zajištění bydieni obyvatel se zdravotním

postižením?
Úřad Městské části Praha —- Lipence je malým úřadem, který nemá zřízen sociální odbor, tyto
zátežitostř řeší občané s Uřadem městské části Praha 36.

Zpracoval:
Ing. Petr Jindra

tajemník úřadu

| n g _ Petr Digitáiné podepsal
Ing. PetrJindra
Datum: 2022.05.24
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