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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!
Sbíráme podpisy pro vznik hnutí OSB
Přeměnu spolku OSB na hnutí potvrdila únorová členská schůze. Nastartovali jsme sběr tisícovky
podpisů pod petici pro vznik politického hnutí nutných k registraci hnutí na MV ČR podle zákona. Rádi
bychom to zvládli do poloviny dubna. Uvítáme pomoc každého z Vás! Nejen Váš podpis, ale i
pomoc při získávání dalších podpisů ve Vašem okolí. V rodině, mezi přáteli a zejména ve Vašem
domě. Rádi bychom získali co nejvíce podpisů od občanů Prahy 2, ale z praktických důvodů se
nezříkáme i jiných. Platné jsou podpisy plnoletých občanů z celé ČR. Proč tak činíme? Chceme
pokračovat ve svém působení v komunální politice v Praze 2. Přeměnou na hnutí odpadne nutnost
shánět 3,5 tis. podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů před volbami na podzim 2018 a rovněž se
posílí vazba mezi kandidáty a subjektem, který reprezentují. Nadále se chceme věnovat všem
tématům správy městské části, ve které chceme spokojeně bydlet. Podpisové archy, informační
leták, návrh stanov hnutí a další informace naleznete na webu OSB, případně nás můžete
kontaktovat v kanceláři v hodinách pro veřejnost.
Spolek OSB má (staro)nové vedení
Sedmičlenný výbor spolku OSB (O. Hoffmann, M. Jírovec, M. Kmoníček, D. Kůta, M. Macháček,
L. Procházka, J. Zárybnická) zvolený na Výroční členské schůzi 15. února si počátkem března ze
svého středu zvolil vedení. Předsedou se stal M. Jírovec, místopředsedou M. Macháček, tedy stejné
osoby jako v předchozím období. Výbor potvrdil i O. Hoffmanna jako vedoucího kanceláře a
J. Pospíšilovou jako auditorku. V roli poradců výboru byli schváleni všichni zastupitelé klubu OSB,
předchozí členové výboru a zástupci v komisích rady a výborech zastupitelstva, kteří projevili zájem.
Správa nemovitostí Praha 2 a průzkum spokojenosti s bydlením
Jak víte, Správa nemovitostí Praha 2 a.s., od ledna spravuje bytové domy namísto původních
správních firem. Jedním z kroků v prvním čtvrtletí bylo i šetření provedené mezi nájemníky s cílem
ujasnit výchozí pozici. Tedy jak moc jsou obecní nájemníci spokojení či nespokojení s dosavadní
správou a kde spatřují hlavní problémy k řešení. Šetření probíhalo formou osobní návštěvy u 300
respondentů v domech dříve spravovaných všemi pěti správními firmami. Přestože většina
dotazovaných byla spokojena s bydlením v Praze 2, se správou domů pouze polovina (nejméně u
Realit EM Servis, nejvíce u IKON). Převládala nespokojenost s údržbou a opravami domu, ale i
s nájemným a poplatky. Podle šetření je potřeba zlepšit především stav a vzhled domu a společných
prostor a snížit náklady na správu. Funkci domovníka by přivítala více než polovina dotazovaných.
Budeme sledovat, jak se zlepšování novému správci bude dařit.
Další aktuality ze spolku a z Prahy 2
* Máte-li zájem o dění v některém z témat, kterému se věnují komise Rady a výbory Zastupitelstva,
kontaktujte nás. V dalších obměnách zástupců OSB můžete dostat příležitost i Vy. Každopádně
uvítáme Vaše postřehy a podněty. Znáte vůbec naše současné zástupce v komisích a výborech?
Naleznete je na webu OSB. * Dochází ke změnám ve vedení tramvajových linek. Linka 13 již od
25. 3. nejezdí na Zvonařku, ale společně s linkou 22 míří z I.P.Pavlova směr Náměstí Míru a Čechovo
náměstí. Přibyla retrolinka 23 ze Zvonařky na I.P.Pavlova a dále jako 22 na Královku, v provozu
denně 8.30 - 19.00 v intervalu 30 minut. * V dubnu zahajuje Komwag pravidelné letní čištění
komunikací. Chystá i nové kontejnery na separovaný odpad. * V dubnu proběhnou zápisy do
základních škol (převážně 3. a 4. dubna). * Praha 2 řeší problematiku bezdomovectví. Rada schválila
v březnu pokračování spolupráce na rozšířeném terénním programu, zaměřeném na práci
s bezdomovci s organizací Naděje. * Rekonstrukce ulice Belgická vstoupila do poslední fáze.
Ukončení je plánováno na srpen 2017. Vzpomínáte na petici na záchranu stromů v Belgické?
Kompromis se podařil. * Hl. m. Praha schválila projekt revitalizace náplavek. Má se začít Rašínovým
nábřežím. Spolu s modernizací však naroste i zatížení části území Prahy 2.
www.osb-praha2.cz, info@osb-praha2.cz
Kancelář OSB Blanická 22, 120 00 Praha 2, každý lichý Čt 17:00-18:00 hod.

