
 

Rok 2004 

Celkový počet bytů: 5.136 

Počet nově pronajatých bytů: 142 bytů,  

Počet uvolněných bytů: 136 

Počet neobsazených bytů k 31.12.2004 se zdůvodněním: 143 

v nabídkách       17 

v úpravách       42 

ostatní důvody (dědické řízení, v jednání BK, MK 

a RMČ, řízení o sloučení, příprava NS, apod.)  84  

 

Rok 2005 

 

Celkový počet bytů: 4756 

Počet nově pronajatých bytů: 113,  

Počet uvolněných bytů: 107 

Počet neobsazených bytů k 31.12.2005 se zdůvodněním: 141 

v nabídkách       17 

v úpravách       31 

ostatní důvody (dědické řízení, v jednání BK, MK 

a RMČ, řízení o sloučení, příprava NS, apod.)  93 

 

Rok 2006 

Celkový počet bytů: 4531     

Počet nově pronajatých bytů: 111,  

Počet uvolněných bytů: 128 

Počet neobsazených bytů k 31.12.2006 se zdůvodněním: 143 

 

v nabídkách       26 

v úpravách       48 

ostatní důvody (dědické řízení, v jednání BK, MK 

a RMČ, řízení o sloučení, příprava NS, apod.)  69 

  



Rok 2007 

Celkový počet bytů: 4.387 

Počet nově pronajatých bytů: 124 

Počet uvolněných bytů: 159 

Počet neobsazených bytů k 31.12.2007 se zdůvodněním: 179 

 

místní šetření po dokončených úpravách    4  

v nabídkách       32 

ostatní důvody (dědické řízení, v jednání BK, MK 

a RMČ, řízení o sloučení, příprava NS, apod.)  143  

 

Rok 2008 

Celkový počet bytů: 4.360 

Počet nově pronajatých bytů: 166 + 6 MHMP 

Počet uvolněných bytů: 178 

Počet neobsazených bytů k 31.12.2008 se zdůvodněním:177  

 

v nabídkách       10 

v úpravách       90 

ostatní důvody (dědické řízení, v jednání BK, MK 

a RMČ, řízení o sloučení, příprava NS, apod.)  77 

 

Rok 2009 

Celkový počet bytů: 4364 

Počet nově pronajatých bytů: 159 

Počet uvolněných bytů: 151 

Počet neobsazených bytů k 31.12.2009 se zdůvodněním: 191 

 

v nabídkách           7 

v úpravách       102 

ostatní důvody (dědické řízení, v jednání BK, MK 

a RMČ, řízení o sloučení, příprava NS, apod.)  82 

  



Rok 2010 

Celkový počet bytů: 4339 

Počet nově pronajatých bytů: 141 

Počet uvolněných bytů: 236 

Počet neobsazených bytů k 31.12.2010 se zdůvodněním: 269 

 

v nabídkách           7 

v úpravách       183 

ostatní důvody (dědické řízení, v jednání BK, MK 

a RMČ, řízení o sloučení, příprava NS, apod.)  79 

   

Rok 2011 

Celkový počet bytů: 4335 

Počet nově pronajatých bytů: 125 

Počet uvolněných bytů: 181 

Počet neobsazených bytů k 31.12.2011 se zdůvodněním: 305 

 

v nabídkách         15 

v úpravách       182 

ostatní důvody (dědické řízení, v jednání BK, MK 

a RMČ, řízení o sloučení, příprava NS, apod.)  108 

 

Rok 2012 

Celkový počet bytů: 4318 

Počet nově pronajatých bytů: 172 

Počet uvolněných bytů: 214 + 3 byty v DPS  

Počet neobsazených bytů k 31.12.2012 se zdůvodněním: 349 

 

v úpravách       121 

v seznamu dražeb (domy určené k prodeji)  157 

ostatní důvody (dědické řízení, v jednání BK, MK 

a RMČ, řízení o sloučení, příprava NS, apod.)  71 

 

  



 

Rok 2013 

Celkový počet bytů: 4287 

Počet nově pronajatých bytů 128 

Počet uvolněných bytů: 195 + 13 v DPS 

Počet neobsazených bytů k 31.12.2013 se zdůvodněním: 408 

 

v úpravách       160 

v seznamu dražeb (domy určené k prodeji)  194 

ostatní důvody (dědické řízení, v jednání BK, MK 

a RMČ, řízení o sloučení, příprava NS, apod.)  54 

 

 

 

 

 


