Petice za vznik politického hnutí
Občané za spokojené bydlení
V souladu s § 6 odst. 2. písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v
politických stranách a politických hnutích, požadujeme my, níže podepsaní
občané, vznik politického hnutí „Občané za spokojené bydlení“ dle návrhu stanov zveřejněného na
http://www.osb-praha2.cz/o-hnuti
Č.
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Podpis vyjadřuje podporu vzniku politického hnutí pro účely registrace hnutí na MV ČR a souhlas se
zpracováním uvedených údajů výhradně pro tento účel. Podpisem nevznikají petentovi žádné závazky.
Údaje z petičního archu nebudou nikde zveřejňovány. Údaje v petičním archu musí být čitelné a pravdivé.
Spolek Občané za spokojené bydlení, Blanická 22, 120 00 Praha 2 (každý lichý čt 17:00-18:00)
info@osb-praha2.cz, www.osb-praha2.cz
Petiční arch č. ............

Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám 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) a jako
sdružení nezávislých kandidátů jsme úspěšně vstoupili do komunální
politiky v roce 2010. V prvním období jsme byli v Zastupitelstvu městské části Praha 2 opozičním subjektem,
ve druhém, od roku 2014, jsme vstoupili do vládnoucí 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 občanů ČR, kteří
podporují vznik politického hnutí Občané za spokojené bydlení. Tímto žádáme o podporu i Vás!

Naše programové cíle:


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 (bezpečnost,
bytová politika, doprava, financování, informační služby, kultura, sociální péče, rozvoj, správa
a prodej majetku, školství, volnočasové aktivity, životní prostředí apod.)



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.

Návrh stanov hnutí je zveřejněn na stránce http://www.osb-praha2.cz/o-hnuti
Přípravný výbor politického hnutí OSB: Zdeněk Michl, Michal Macháček, Otto Hoffmann,
z pověření výborem spolku OSB, ve spolupráci s klubem zastupitelů OSB

