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PETICE 
vedení hl. m. Prahy  

po komunálních volbách 2018 

Za zlepšení podmínek pro spokojené bydlení v Praze 2:  

dostupné bydlení, doprava a parkování, bezpečnost, využívání 

veřejných prostranství.  

Podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

My, níže podepsaní, požadujeme, aby nové vedení hl. m. Prahy, vzešlé z komunálních voleb 

v říjnu 2018, ve svém rozhodování bralo větší zřetel na požadavky městských částí, tedy 

i Prahy 2. Zejména v otázkách dotýkajících se rezidentů a spokojeného bydlení. Jako prioritní 

oblasti k řešení navrhujeme: 

a) DOSTUPNÉ BYDLENÍ: Přijmout opatření ke zmírnění neúměrného nárůstu cen 

nemovitostí a nájmů, které činí z centrální Prahy místo, kde žít se stává nedostupným 

luxusem. Například zvýšením bytové výstavby a regulací byznysu krátkodobých 

pronájmů typu Airbnb.  

b) DOPRAVA A PARKOVÁNÍ: Přijmout opatření v oblasti dopravní infrastruktury, 

hromadné i individuální dopravy. Včetně změn v systému zón placeného stání. Díky 

stávajícímu nastavení a špatné vymahatelnosti sankcí za porušení, došlo k zásadnímu 

zhoršení parkovacích možností pro platící rezidenty. 

c) BEZPEČNOST: Přijmout opatření v oblasti bezpečnosti, a to zejména navýšením počtu 

strážníků a zlepšením jejich motivace k výkonu této profese. Jejich nedostatek, a tedy 

i  nižší výskyt v terénu, se negativně promítá do bezpečnosti nejen rezidentů.  

d) VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – NÁPLAVKA, HLUK: Zohlednit oprávněné 

zájmy rezidentů při využívání a oživování veřejných prostranství ve správě hl. m. Prahy 

a jejích organizací, tedy s minimálními možnostmi regulace ze strany MČ Prahy 2, se 

dotýká zejména problém náplavky na Rašínově nábřeží, z níž se stala komerční párty 

zóna často obtěžující hlukem, produkcí odpadků a zvýšenými bezpečnostními riziky. Ale 

stejně tak regulovat obtěžující provoz nočních podniků např. změnou provozní doby.  

Petiční výbor 

kandidáti hnutí Občané za spokojené bydlení (OSB) pro komunální volby v Praze 2  

Ing. Jaroslav Šolc, lídr kandidátky OSB 

Michaela Mazancová, 2. na kandidátce OSB 

Ing. Zdeněk Michl, 3. na kandidátce OSB, předseda OSB 

Ing. Martin Jírovec, 4. na kandidátce OSB, místopředseda OSB 

Zástupce / kontaktní osoba petičního výboru  

Ing. Zdeněk Michl, předseda OSB, Blanická 22, Praha 2, info@osb-praha2.cz 
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Odůvodnění petice 

V souvislosti s komunálními volbami ve dnech 5. – 6. října 2018 a očekávaným ustavením 

nového vedení hl. m. Prahy jsou aktuálním tématem vztahy hl. m. Prahy a městských částí při 

výkonu samosprávy. Městské části mají v řadě oblastí omezené pravomoci a jsou závislé na 

rozhodování orgánů hl. m. Prahy – například přerozdělování finančních zdrojů, tvorba obecně 

závazných vyhlášek, tvorba celoměstských strategií a koncepcí, správa majetku, realizace 

opatření v dopravě, bezpečnosti a dalších oblastech. Přestože jsou některé návrhy městským 

částem formálně předkládány k vyjádření, připomínky nejsou vždy zohledněny. Přitom městské 

části disponují detailní znalostí území a potřeb svých obyvatel. OSB jako subjekt působící 

výhradně lokálně v Praze 2 tímto na základě dosavadních zkušeností vyjadřuje formou petice 

své požadavky adresované vedení hl. m. Prahy, které vzejde po komunálních volbách v říjnu 

2018. Požadavky se týkají většího zohlednění potřeb městských částí, tedy i Prahy 2, a to 

zejména v otázkách dotýkajících se rezidentů a spokojeného bydlení.  

 


