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Věc: Otev řený dopis p ředstavitel ům samosprávy m ěsta  
 
 
 
 Vážení členové Zastupitelstva, vážení členové Rady, pane starosto, 
 

 dne 30. 3. 2007 bylo ministerstvem vnitra České republiky, pod číslem 

jednacím VS/1-1/67137/07-R, zaregistrováno Občanské sdružení občanů Brandýs 

nad Labem – Stará Boleslav.  

Následně 13. 5. 2007 proběhla ustavující Valná hromada, na které byla 

završena etapa ustavení Občanského sdružení aktem přijetí občanů, kteří projevili 

zájem stát se členy sdružení a aktivně podporovat jeho činnost. Konstatujeme, že 

Občanské sdružení mělo ke dni 20. 5. 2007 celkem 623 členů a zájmem občanů o 

členství ve sdružení stále trvá.  

Dovolte nám, abychom při této příležitosti poděkovali panu starostovi, panu 

Ing. Ondřeji Přenosilovi, který svou přítomností na jednání ustavující Valné hromady 

dal jasně najevo, že považuje občanské sdružení za subjekt, který orgány 

samosprávy města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav berou velmi vážně a jsou 

připraveni s ním seriozně jednat jako s partnerem o klíčových otázkách týkajících se 

primárních cílů sdružení. 

 Základním cílem občanského sdružení je aktivně se podílet a významně 

ovlivňovat řešení zásadních otázek bezprostředně souvisejících s životem nás 

občanů v našem městě. V této souvislosti vás chceme ujistit, že jsme si zcela vědomi 
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nejen svých práv, ale i své odpovědnosti nejen k členům sdružení, ale ke všem  

občanům tohoto města.  

Základním impulzem pro vznik sdružení, a tím se netajíme, byla a je 

připravovaná privatizace bytového fondu. V našem městě jsou však další problémy, 

které se bytostně dotýkají všech občanů města - životní prostředí, územní   

plánování, doprava, ekologie, kulturní dědictví atd. Uvedené problémy považujeme 

nejen za klíčové pro náš život, ale zároveň za věc veskrze veřejnou.  Proto je zcela 

legitimní, aby se občané mohli k těmto problémům nejen vyjadřovat, ale aby je mohli 

i aktivně ovlivňovat.   

Chceme však i jasně deklarovat, že se nemíníme stát uzavřenou skupinou 

občanů, kteří se starají jen a jen o tak zvané lokální zájmy svých členů. 

Nepřipustíme, abychom byli postaveni proti ostatním spoluobčanům našeho města a 

jejich zájmům. (To zmiňujeme proto, že jsme již takové pokusy zaznamenali.) Právě 

proto je občanské sdružení zcela otevřeno všem občanům města bez rozdílu. 

Naopak chceme, aby všichni občané města, členové i nečlenové sdružení, věděli, že 

pro sdružení neexistuje pojem lokální zájem.  

Je zřejmé, že současným problémem číslo jedna, s ne právě jednoduchým 

rozhodovacím procesem, je záměr privatizovat bytový fond města.  Fakt, který se 

dotýká téměř čtvrtiny občanů města. Jak jsme uvedli, netajíme se tím, že právě tento 

proces byl spouštěcím mechanizmem založení občanského sdružení, avšak a to 

zdůrazňujeme, vedl nás k tomu p ředevším postup, který byl prozatím 

představiteli m ěsta praktikován . Při vší úctě k vedení města, jejich skutky a 

jednání nelze vnímat jinak, než jako amatérský pokus, od kterého nelze očekávat nic 

jiného než poškození občanů, ostudu, či v nejlepším případě odsunutí problému do 

budoucna, což je v postatě zase jen poškození občana. (Tedy pokud to není záměr a 

my chceme věřit, že není.) Doufáme a věříme, že si stejně jako my uvědomujete 

závažnost tohoto procesu. Vždyť zde jde o životní jistoty občanů, vašich voličů a 

zároveň o majetek v řádu stamiliónů korun. To si snad zasluhuje profesionalitu, takt a 

rozum.  

Proto vás žádáme, nedovolte , aby zde někdo hrál podivné hry, aby se někdo 

stavěl do role vševěda a nedopusťte, aby jste i vy byli vmanipulováni do role „rady 

neomylných“.  
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Vážení představitelé města, 

rozhodli jste uskutečnit dne 18. 6. 2007 veřejné zasedání zastupitelstva města 

k otázkám privatizace bytového fondu. Obracíme se na vás, jak nám uložila valná 

hromada sdružení s výzvou. Nepřipusťte, aby na vašem jednání bylo přijato klíčové 

rozhodnutí k realizaci privatizace bytového fondu bez důkladné analýzy, bez veřejné 

diskuse a bez sjednocení stanovisek zainteresovaných stran. A je všeobecně známo, 

že takové podklady neexistují a že takové analýzy a diskuse neproběhly.  

Rozhodnutí přijaté za takových podmínek by bylo fatální chybou, která nepůjde 

jednoduše korigovat či měnit a která může dobrou věc poškodit či dokonce zhatit. 

Vždyť nerozhodujete o svém majetku, ale o majetku nás všech, jak říká pan starosta. 

A my s trochou neskromnosti dodáváme, že přece jen o trochu víc našeho majetku 

než ostatních, protože jsme do něho investovali za ta léta podstatně větší prostředky 

než město. Představitelé i členové sdružení se veřejného zasedání chtějí aktivně 

účastnit. Proto Vás zdvořile žádáme s předstihem o poskytnutí materiálů, které 

budou předmětem projednávání, abychom se s nimi stejně jako vy mohli před 

zahájením zasedání seznámit. 

Věříme, že váš strategický záměr jak privatizovat byty je totožný s tím, který 

přednesl pan starosta ve svém vystoupení na naší valné hromadě. Mimo jiné ujistil 

občany, že cílem je, aby byty koupili současní nájemníci a to za cenu, která to 

umožní rozhodující většině. Žádáme vás proto, abyste uložili svým výkonným 

orgánům připravit skutečné analytické podklady nezbytné pro akt privatizace, které 

jednak naplní tento záměr a vám pak umožní objektivní rozhodování ve věci. 

Prosíme vás, aby dokument nazvaný „Zásady privatizace ...“, který během 

posledních sedmi měsíců připravovala pracovní skupina, nebyl ani připuštěn 

k diskusi, neboť se jedná o dokument, který je nejen v rozporu s tím co pan starosta 

sdělil občanům na naší valné hromadě, ale v zásadě je to tak neprofesionální 

dokument, že vůbec není hoden vaši pozornosti. Neobávejte se termín k předložení 

potřebných návrhů a dokumentů včetně zmíněných „Zásad ….“ prodloužit a připravit 

si tak prostor pro vaše konečné a racionální rozhodnutí.  

Pan starosta na valné hromadě občany informoval o třech základních úkolech, 

které je nutno v souvislosti s privatizací vyřešit: 

1) co bude privatizováno, 
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2) jakými metodami, způsoby a postupy, a … 

3) způsoby stanovení ceny a její konečná výše.  

Jsme přesvědčeni, že nikdo nebude zpochybňovat legitimitu účasti 

představitelů občanského sdružení jako zákonných zástupců občanů - nájemníků na 

řešení těchto zásadních úkolů. Proto vás žádáme, aby naši představitelé byli přizváni 

k jejich řešení jako řádní členové příslušných pracovních skupin či komisí.  

Věříme, že naše návrhy a žádosti budou p řijaty se stejnou vst řícností, 

jako byla námi akceptována žádost pana starosty o m ožnost vystoupení na 

ustavující Valné hromad ě našeho ob čanského sdružení. Jsme si jisti, že tímto 

způsobem vrátíte celému procesu privatizace bytového f ondu m ěsta nejen 

důvěryhodnost a pr ůhlednost, ale i význam a pot řebnou vážnost, kterou si 

rozhodn ě zasluhuje.  

 

Vážení představitelé města, 

občanské sdružení nabízí aktivní pomoc.  

Považujte prosím občanské sdružení za platformu, která vám může 

poskytnout argumenty pro vaše složitá a mnohdy těžká rozhodnutí. Občanské 

sdružení vám umožní, aby k Vám pronikly názory a postoje vašich voličů bez toho, 

že by je filtroval váš byrokratický aparát či stranické postoje. Občanské sdružení 

dokáže velmi rychle zorganizovat široký aktiv, který je schopen posoudit 

problematiku, připravit argumenty a předložit i konkrétní návrhy. V historii tohoto 

města zde zřejmě nikdy nebyla tak silná a sjednocena organizace s takovými 

možnostmi. Prosíme, využijte této iniciativy pro toto město a jeho občany. Zkuste 

věřit občanům a uvidíte, jak se tato důvěra zúročí v důvěře občanů ve vás. 

 

Za občanské sdružení a jeho radu 

        Předseda OS 

                    Ing. Jiří VOJTA  v.r. 

 
 
V Brandýse nad Labem dne  24. května 2007 


