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Vážení spoluobčané, vážení členové a příznivci, dostává se k Vám nové vydání bulletinu OSB. Je určen
zejména těm z Vás, kteří nemají možnost získávat informace z našich internetových stránek. Pokud
není u Vás v domě vyvěšen, prosíme, udělejte to pro své sousedy Vy!
OSB v nové podobě hnutí pokračuje v započaté cestě. Chcete se přidat?
V minulých Novinkách a na webu OSB jsme Vás informovali o ustavení politického hnutí OSB, volbě
nového devítičlenného výboru a tříčlenné kontrolní a smírčí komise i o volbě vedení těchto orgánů.
Připomínáme, že předsedou výboru se stal Zdeněk Michl, místopředsedou Martin Jírovec. Po letní pauze
výbor opět zahajuje svoji pravidelnou činnost. Nejen Vás, kteří jste se spolkem (nyní formálně
v likvidaci) prošli kus společné a často obtížné cesty, si dovolujeme oslovit výzvou. Zvažte, zda se
k nám nechcete připojit jako člen nebo alespoň jako příznivce hnutí. Stanovy, přihlášky a
další potřebné informace naleznete na našem webu www.osb-praha2.cz v rubrice O hnutí. Spolu
s námi se budete moci zapojit do diskuse co a jak dělat jinak, lépe, co stojí za to prosazovat nyní i
v dalších komunálních volbách v roce 2018. Můžete se stát i aktivními účastníky naší činnosti. Každá
hlava a ruka, která bude chtít a umět pracovat v týmu, bude zapotřebí. Aktivní účast občanů ve správě
své obce je jedním z našich hlavních cílů!
Bydlení – prodeje, aukce, správa nemovitostí
* Proces prodeje domů a bytů pokračuje. Na každém zasedání RMČ jsou schvalovány další aktuální
znalecké posudky a nájemníci jsou pak obesíláni výzvou k vyjádření zájmu. Celkem je takto v procesu
13 domů. Od června Balbínova 6 (již akceptováno a připraveno na zářijové ZMČ), Bělehradská 85, a
Vinohradská 26. Nověji pak Vinohradská 23, Vratislavova 19, trojdům Anglická 25 / Italská 1 / Italská
3, Anglická 8, Anglická 3, Bruselská 12, Jugoslávská 17, Sázavská 1. Na dalších posudcích se pracuje.
Posudkové ceny zohledňují nárůst cen nemovitostí v centru Prahy. Výše odůvodněných slev zůstává
stejná. Trestní oznámení z června t.r. na privatizaci a poskytované slevy bylo Policií ČR
odloženo jako neopodstatněné.
* Pokračuje i proces prodeje volných bytů v aukcích. Po první várce z června (dražba 12 bytů) je
na 7.9. připravena dražba dalších 12 bytových jednotek v domech Sokolská 56 (6 BJ), Rubešova 6 (1
BJ), Rubešova 12 (1 BJ), Vinohradská 14 (4 BJ).
* Úřad průběžně komunikuje s novou akciovkou Správa nemovitostí Praha 2. Již jsme psali, že
podle dostupných informací má prý nejhorší začátky za sebou a snaží se o zlepšení komunikace
s nájemníky i urychlení oprav volných bytů. Do správy dostala i další nebytové prostory. V případě
opakovaných problémů doporučujeme komunikovat dokumentovatelným způsobem, kromě telefonátů
i emailem. Uvítáme Váš názor, napište nám o Vašich zkušenostech!
Další aktuality z Prahy 2 a z OSB
* Dne 18. 9. bude jednat Zastupitelstvo MČ Praha 2 (14. řádné zasedání). Přijďte se podívat! *
Na 21.9. je na ÚMČ připraven bezplatný seminář na téma Práva a povinnosti nájemců včetně
řešení dluhů na nájemném. * V pátek 22.9 na nám. Míru a v sobotu 23. 9. v Grébovce proběhne další
ročník Vinobraní. Letos s příchutí první republiky. Přijďte. * V létě se stupňovaly problémy související
s rušným zábavním provozem na Náplavce. Bydlení v blízkosti a nezájem magistrátu se stává z noční
můrou. S tím se nechceme smířit. * Výbor hnutí OSB se sešel 31.8. a jednal o dalších strategických
krocích svého působení. Nechcete se zapojit? (viz výše) * Kampaň před parlamentními volbami se nás
sice přímo netýká, ale zaznamenáváme stupňující se útoky politických subjektů, které budou o
hlasy bojovat. Útočí i na nás jako na součást koalice v Praze 2. Nenecháme se rozhodit, nedejte se ani
vy. A nenechte svůj hlas propadnout! * I po létě budou některé ulice rozkopány a budou výluky
v dopravě – např. pokračuje rekonstrukce tramvajové trati v Nuselském údolí. * Blíží se termín
zahájení nového systému parkovacích zón. Bez karet. Bez možnosti veřejné kontroly. Praha 2 zatím
vznáší směrem k magistrátu námitky marně. * Rodiny s dětmi zahajují další školní rok. Přejeme ať
se vydaří! *
Výbor i klub zastupitelů OSB Vám přejí spokojené bydlení a úspěšný start do nové sezóny!
www.osb-praha2.cz, info@osb-praha2.cz
Kancelář OSB Blanická 22, 120 00 Praha 2, každý druhý čt 17:00-18:00 hod. (nejbližší termín 21.9.)

