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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č. 29/2016 

Č.j.:  MJ/66469/2016  
    

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 

 

Dne 19.12.2016 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádost 

o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“).  

 

Žádost o informace ve věci: 

 

1) Zjišťovala vaše obec v souvislosti s plánovaným přijetím zákona o sociálním bydlení 

poptávku po sociálním bydlení? 

1.1) Pokud ano, jaká skupina obyvatel má o tuto formu bydlení zájem? (například: senioři, 

osoby se zdravotním postižením, rodiny v péči OSPOD, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící 

zařízení výkonu trestu, osoby ohrožené sociálním vyloučením, ...). 

2) Obsahuje návrh rozpočtu obce na rok 2017 v souvislosti s účinností zákona o sociálním 

bydlení prostředky na navýšení úvazků sociálním pracovníkům nebo na zřízení nových 

pracovních míst pro sociální pracovníky? 

2.1) Pokud ano, o kolik se úvazky či pracovní místa plánují navyšovat? 

 

 

Poskytnuté informace: 

Ad 1) Obec v souvislosti s připravovaným zákonem o sociálním bydlení nezjišťovala poptávku po 
sociálním bydlení. S ohledem na to, že není jasný termín platnosti a účinnosti zákona a nejsou také 
stanoveny jasné cílové skupiny, pro které by mělo být sociální bydlení obcí zajišťováno a i samotný 
proces ještě není zcela ujasněn. Proto by toto zjišťování nemohlo cílit tak, aby byla zjištěna skutečná 
potřebnost sociálního bydlení v souvislosti s plánovaným přijetím zákona o sociálním bydlení.  
 
Ad 1.1) S ohledem na odpověď č. 1 je dotaz bezpředmětný.  
 
Ad 2) I s ohledem na výše uvedené není součástí rozpočtu na rok 2017 navýšení počtu sociálních 
pracovníků nebo zřízení nových pracovních míst pro sociální pracovníky. 
 
Ad 2.1) S ohledem na odpověď č. 2 je dotaz bezpředmětný.   
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