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Interpelace - Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města 

Prahy 

 

Vážený pane radní, 

obracím se na Vás v záležitosti Memoranda o spolupráci při řešení bytové nouze na území 
hlavního města Prahy, které rada HMP schválila na svém zasedání dne 5. 8. 2019 

Strany tohoto memoranda jsou: hlavní město Praha, městská část Praha 1, městská část Praha 
3, městská část Praha 7, městská část Praha 10 a městská část Praha 22 tím, že v budoucnu 
mohou k Memorandu přistoupit i další městské části. 
 
Dle textu návrhu memoranda v hlavním městě Praze žijí v bytové nouzi stovky rodin a není jim 
známo, jaká pomoc je jim již v současnosti k dispozici (státní dávky na bydlení, poradenství, 
bytový fond ve vlastnictví hlavního města Prahy). Tyto ohrožené rodiny se nacházejí ve většině 
městských částí. Strany Memoranda jsou přesvědčeny, že nalézt řešení pro ohrožené rodiny by 
mělo být společným zájmem hlavního města Prahy, městských částí i obyvatel hlavního města 
Prahy. Proto strany Memoranda považují za zásadní, aby se k tomuto Memorandu připojilo co 
nejvíce městských částí, jen tak se podaří lidem v bytové nouzi a nejvíce ohroženým rodinám s 
dětmi pomoci. 

Táži se Vás proto, zda MČ P5 obdržela žádost o připojení k tomuto memorandu, kteří politici a 
úředníci posuzovali, zda se k memorandu připojit, a jakým způsobem bylo reagováno. 

Jaký vy sám máte postoj k memorandu?   

Dále by mne zajímalo, z jakých důvodů memorandum neprojednaly odborné komise rady, 
jakož i rada MČ Prahy 5.  

Osobně se domnívám, že memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze si zaslouží i naší 
podporu a pokud se v budoucnosti ukáže jeho zbytečnost, lze bez sankce kdykoliv odstoupit. 
Z tohoto důvodu Vás žádám, aby se MČ Praha 5 dodatečně připojila.      

S pozdravem, 

Jakub Suchel 

Interpelaci podal: 

Josef Cuhra, zastupitel  

 


