PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Převod bytového fondu z majetku hl. m. Prahy do
svěřené správy MČ Praha14
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby hl. město Praha převedlo
veškerý svůj bytový fond, který vlastní na území Prahy 14 v lokalitách Černý Most, Hloubětín
a Kyje, do svěřené správy MČ Praha 14.
Zdůvodnění:
1. Nesouhlasíme s bytovou politikou hl. m. Prahy, která spočívá mimo jiné v přidělování
bytů v režimu bydlení pro osoby v sociální tísni (BOST) na území MČ Praha 14. Tito
lidé ničí nejen majetek hl. m. Prahy, ale zároveň silně narušují klidné žití stávajících,
řádně placích, nájemníků. Stává se tak zejména ve večerních a nočních hodinách.
Nepřejeme si, aby se tyto lokality staly vyloučenými lokalitami.
2. MČ Praha 14 nemá dostatečné zdroje na financování potřeb občanů Prahy 14 a řešení
problémů, které vznikly mj. právě bytovou politikou hl. m. Prahy. Převod těchto bytů
by pomohl tuto situaci komplexně řešit.
Děkujeme.

Petiční výbor:
Soňa Tománková, Vašátkova 1024/27, 198 00 Praha 14
Vladimír Diviš, Vašátkova 1008/26, 198 00 Prahy 14
Ing. Miroslav Jungwirth, Bojčenkova 1098/10, 198 00 Praha 14

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru.

Podpisový arch k petici za:

Převod bytového fondu z majetku hl. m. Prahy do
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bytů v režimu bydlení pro osoby v sociální tísni (BOST) na území MČ Praha 14. Tito
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