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Schůze delegátů OS 

 

Strategie a taktika OS 
 

Z čeho vycházíme: 

1) Stanovy OS, zejména pak č. III, odstavec a) – aktivní podpora členů sdružení při 

procesu privatizace 

2) Čl. VIII, odstavec 10d) – vytvářet předpoklady pro realizaci stanovených cílů. 

3) Ze zprávy o činnosti, která byla schválena Valnou hromadou, zejména pak následující 

tézí: ….“Je nutné mít na paměti, že OS je zcela apolitickou pospolitostí občanů, 

kteří se nesmějí nechat manipulovat politickými stranami a sloužit k dosažení 

jejich cílů. Ale naopak, je oprávněno zcela legitimně využívat k dosažení svých 

cílů politická uskupení.“ 
 

Z toho pro nás vyplynul návrh programu sdružení na nejbližší období, vlastně strategie 

a taktika našeho postupu.  

 

(Protože to však není jen pasivní vyčkávání, měl by každý vědět, že se s touto strategií 

ztotožní a následně ji podpoří a to i v případě, že použijeme ne zcela pasivních postupů.) 

 

1) Současná strategie 
Počkat na první cenovou nabídku města a s tím související reakci nájemníků a podle 

toho realizovat další postup. Samozřejmě, že OS prostřednictvím rady nemá ruce 

v klíně, ale koná ve smyslu zprávy pana Civína, tj. shání informace, hledá spojence, 

rady a právní pomoc, oslovuje poslance, zúčastňuje se Veřejných zasedání 

zastupitelstva města apod.   

2) Jednota Občanského sdružení. 

Jsme přesvědčeni o naprosté nutnosti společného postupu a s tím spojené vzájemné 

soudržnosti. Neměli bychom se nechat rozdělit a připustit, aby se určitá skupina 

nájemníků pokusila získat (třeba jako „bonus“) určité výhody proti ostatním.  

Dovedeme si představit, že radnice bude hledat určitou komoditu lidí, kteří budou 

např. ochotni pod tlakem virtuální hrozby, společně přistoupit i na absurdní nabídku a 

zaplatit cenu, která bude pro drtivou část ostatních neakceptovatelná (viz vystoupení 

pana Taraby a následné diskuse).  

Z toho vyplývá nutnost osvěty - A to je právě úkol především rady a delegátů, aby 

svým sousedům a spoluobčanům podali potřebné informace a tím podporovali naše 

společenství, naší jednotu. 

3) Krajní cena. 

Souvisí s předchozím. Domníváme se, že se ceny bytů v jednotlivých lokalitách 

nebudou v zásadě dramaticky lišit. Doporučujeme proto, abyste se společně 

v jednotlivých domech, tedy v budoucích družstvech nebo společenství vlastníků sešli 

a otevřeně prodiskutovali, kde je ta hranice právě v tom daném domě. A pak si tyto 

informace vzájemně vyměňme. Je to obdoba květnového průzkumu, ale podstatně 

konkrétnější a svým způsobem zavazující k výše citované jednotě. 

4) Taktika po obdržení první nabídky 

Po zjištění výše první nabídky (neplést si s odhadem, s odhadem je možno pracovat) 

bychom měli velmi rychle reagovat. 

To předpokládá od Vás okamžitou informaci o této skutečnosti a informaci o reakci 

nájemníků, kterých se to týká.  



5) Cena neakceptovatelná 

Pokud dospějeme společně k závěru, že cena je neakceptovatelná měly by následovat 

akce, které budou dle potřeby stupňovány: 

1. Okamžitě napsat dopis jako občanská iniciativa, která má právo hájit zájmy svých 

členů s důrazným nesouhlasem, tento dopis adresovat MĚSTU, ne starostovi, ne 

zastupitelstvu, ale městu, je to podstatně důraznější a má to vyšší váhu. (Pokud je 

to posláno na osobu nebo funkci, může na řešení nereagovat a projde ji to i před 

zákonem.) Tato iniciativa musí být institucí v zákonné lhůtě řešena. 

2. Svolat shromáždění nájemníků na bázi OS, pozvat představitele města, poslance a 

senátory. Cílem je věcná a otevřená diskuse nájemníků - voličů se svými 

zvolenými zástupci.   

3. Svolat veřejné shromáždění – Cílem je veřejně, otevřeně a důrazně dát vědět 

spoluobčanům města a jeho i námi zvolených představitelů naši nespokojenost se 

správou věcí veřejných (a pokud by bylo více neakceptovatelných nabídek a město 

nadále bude hrát mrtvého brouka a nebude své občany brát vážně, nebude s nimi 

vést otevřený dialog ani po veřejném shromáždění, bude nutno organizovat 

(nejlépe za účasti medií) protestní akce jako výraz občanská neposlušnosti. 

(Vyjádření nedůvěry k představitelům města s výzvami k odstoupení a nepřetržitě 

jim dávat na vědomí, že jsme tady my občané, jejich voliči, kteří se cítí poškozeni 

a podvedeni.)   

4. Právní kroky 

Zvážit právní kroky s žalobami, např. porovnání cen poslední privatizace a této 

privatizace zakládá důvodné podezření na porušování „Listiny základních práv a 

svobod“ ve smyslu upřednostňování práv jedné skupiny osob a tím poškozování 

práv druhé skupiny osob na úkor první (cena současně privatizovaných bytů je 

např. 7-8x větší než u předchozí skupiny). Další možnosti: 

 Petice 

 Požadavek na vypsání referenda 

6) Taktika „Zadržování“ 

Pokud vše selže, musíme se snažit privatizaci protahovat až do voleb městského 

zastupitelstva. Proto budeme muset udržovat tlak až do voleb. Mezitím se budeme 

snažit získat spojence, který nám svým programem zaručí ochranu našich oprávněných 

zájmů. A to včetně požadavku zařazení osob, kterým důvěřujeme na volitelná místa. 

Ač jsme zcela apolitičtí, jsme oprávněni, jak bylo řečeno výše, … legitimně využívat 

k dosažení svých cílů politická uskupení.“ 
 

Prosím uvědomme si, že privatizovaných bytů je něco přes tisíc, což representuje 

minimálně 2 500 voličů. Při tom má BNL – SB cca 11 tisíc voličů. Myslím, že nemá 

cenu dále tuto věc objasňovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listina základních práv a svobod - výpis 



Hlava první 

Obecná ustanovení 

Článek 1 
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, 
nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.  
Článek 2 
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na 
náboženské vyznání. 
(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který 
zákon stanoví. 
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.  
Článek 3 
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 
náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 
nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 
(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto 
rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování. 
(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.  


