
www.osb-praha2.cz, info@osb-praha2.cz 

Kancelář OSB Blanická 22, 120 00 Praha 2, každý lichý Čt 17:00-18:00 hod. 

INFORMACE  

k petici za vznik politického hnutí  

Občané za spokojené bydlení 
 

Vážení spoluobčané,  

v těchto dnech Vám předkládáme k podpisu petici za vznik politického hnutí Občané za spokojené 
bydlení. Pod stejnojmennou značkou a zkratkou OSB působíme v Praze 2 od roku 2008 jako 
zapsaný spolek (dříve občanské sdružení). V roce 2010 jsme jako sdružení nezávislých kandidátů 
úspěšně vstoupili do komunální politiky. V prvním období jsme byli v Zastupitelstvu městské části 
Praha 2 opozičním subjektem. Ve druhém, od roku 2014, jsme se stali součástí koalice. Stali jsme 
se respektovaným subjektem na lokální politické scéně městské části. Subjektem, který je zaměřen 
na problematiku správy obce, resp. městské části, ve které bydlíme. Nemáme ambice na působení 
ve vyšších patrech politiky.  

Ve své činnosti chceme nadále pokračovat, avšak formou politického hnutí. Tuto změnu schválila 
členská schůze spolku OSB již před rokem a její realizace, resp. registrace podle §6 zákona 
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, je klíčovým bodem plánu 
na rok 2017.  

Pro registraci na MV ČR potřebujeme na petiční archy získat alespoň tisíc podpisů plnoletých 
občanů ČR, kteří podporují vznik politického hnutí Občané za spokojené bydlení.  
Tímto žádáme o podporu i Vás!  

Proč přeměna spolku na hnutí?  

 Dlouhodobě působíme v oblasti komunální politiky v Praze 2. Jedná se o hlavní formu 
realizace naší činnosti, ve které chceme i nadále pokračovat.  

 Zohledňujeme reálné možnosti ve sběru podpisů oprávněných voličů na volební petici pro 
podání kandidátní listiny do komunálních voleb. Získat potřetí 3,5 tis. podpisů od občanů 
Prahy 2 by v příštím roce nebylo jednoduché. 

 Formou hnutí bude jednoznačně určen subjekt kandidující ve volbách a jeho vztah 
k členské základně. Spolek a sdružení nezávislých kandidátů totiž fungují podle různých 
zákonů. 

Co znamená podpis pod peticí?  

Podpis Vás k ničemu nezavazuje. Vyjadřuje pouze podporu vzniku politického hnutí pro účely jeho 
registrace na MV ČR podle zákona. Přidat svůj podpis tak může každý plnoletý občan ČR, zejména 
Prahy 2, kterému není lhostejná správa obce a politika založená na principech demokracie, soutěže 
a aktivní občanské společnosti. A to dokonce i v případě, že je členem nebo příznivcem jiné strany. 
Úspěšná registrace hnutí bude znamenat vstupenku do soutěže v komunálních volbách 2018. 

Jaké máme programové cíle?  

Základní myšlenky OSB samozřejmě zůstávají. Vznikli jsme jako tzv. iniciativa zdola, která 
napomáhá tomu, aby byl na radnici Prahy 2 slyšet hlas občanů. Od roku 2010 nabýváme zkušenosti 
ve správě obce. Do voleb v roce 2014 jsme vstoupili s programem zahrnujícím širokou škálu témat, 
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včetně pokračování prodeje domů a bytů, bytové politiky a dalších. Cokoliv prosadit však znamená 
získat potřebnou většinu hlasů, tedy podporu i od dalších subjektů. Každopádně se budeme 
i nadále věnovat všem tematickým oblastem, kterými se orgány městské zabývají při výkonu 
samosprávy (bezpečnost, bytová politika, doprava, financování, informační služby, kultura, sociální 
péče, rozvoj, správa a prodej majetku, školství, volnočasové aktivity, životní prostředí apod.).  

Rámcový program je obsažen i v úvodní části stanov hnutí, ve které uvádíme následující body:  

 Hnutí se zaměří na výkon samosprávy v Praze se zvláštním zaměřením na městskou část 
Praha 2 ve všech oblastech života, které orgány městské části svým rozhodováním 
ovlivňují.  

 Hnutí bude usilovat o to, aby zejména MČ Praha 2 zůstala převážně rezidenční čtvrtí, kde 
budou lidé rádi, důstojně a spokojeně žít za podmínek přijatelných pro všechny sociální 
skupiny, ať již v nájemních bytech obecních, u soukromých majitelů nebo v bytech 
vlastních. 

 Hnutí se zaměří na to, aby se zejména MČ Praha 2 rozvíjela ke spokojenosti rezidentů 
z hlediska zajištění základních funkcí obce, respektování tradic i otevřenosti k novým 
trendům, využívání veřejného prostoru i rozšiřování nabídky služeb a aktivit pro občany.  

 Hnutí bude prosazovat, aby zejména MČ Praha 2 hospodařila efektivně a transparentně, 
aby ve spolupráci s ostatními, zejména sousedními městskými částmi dokázala co nejlépe 
uhájit zájmy svých občanů v mnohdy spletitých podmínkách struktur a kompetencí veřejné 
správy. 

 Hnutí si klade za cíl, aby občané byli na svoji obec hrdí a považovali ji za správný domov pro 
sebe i pro své děti, za domov, na jehož spokojeném životě se sami aktivně podílejí. 

 Hnutí napomáhá aktivní účasti občanů ve veřejném životě ve své obci, v místě, kde žijí. A to 
i těch občanů, kteří nemají ambice angažovat se ve vyšších patrech politiky.  

 Hnutí svým zaměřením navazuje na činnost a program spolku OSB, který od roku 2008 
usiloval a usiluje nejen o pokračování prodeje domů a bytů ve správě městské části Praha 2 
oprávněným nájemníkům, ale i o celkové zlepšování podmínek života a spokojené bydlení v 
městské části Praha 2. 

 Hnutí bude spolupracovat se všemi subjekty, ochotnými napomoci mu v této uvedené 
činnosti. Bude podporovat všechny aktivity, které odpovídají programovým cílům hnutí. 

 Program bude konkretizován v závislosti na výsledcích a rozhodnutí členské schůze, 
zásadně před příslušnými volbami, kterých se bude hnutí zúčastňovat. 

Úplné znění návrhu stanov hnutí je zveřejněno na stránce http://www.osb-praha2.cz/o-hnuti 

Chtěli byste se na něco zeptat?  

V případě jakýchkoliv nejasností jsme Vám k dispozici. Můžete zaslat dotaz emailem na adresu 

info@osb-praha2.cz, dostavit se v návštěvních hodinách do kanceláře OSB, Blanická 22, Praha 2 

(každý lichý čtvrtek od 17 do 18 hod, nejbližší možnost 16. března), případně se obrátit na 

kteréhokoliv ze členů přípravného výboru hnutí, výboru spolku OSB nebo našich zastupitelů. 

Sledujte též naše webové stránky www.osb-praha2.cz a facebook.com/osb.praha2 kde budeme 

přinášet další informace. 
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