JE NUTNÉ SITUACI ŘEŠIT !!! Ano, právě toto jsme si řekli, když jsme sledovali, jak
vražedným tempem roste doplatek na bydlení v Ostravě. 100 milionů korun ročně! A
situace v ubytovnách a jejich okolí se nelepší – právě naopak. Policisté registrují
zvýšenou kriminalitu a ubytovny se houfně množí. Proto jsme se rozhodli vzít to do
svých rukou. Jsme lidi jako vy. Jsme členové ODS a chceme s tím něco dělat.
350 milionů. Tolik v loňském roce vyplatil Úřad práce na doplatku na bydlení v Ostravě. Za
to by se přitom dalo například postavit 200 bytů nebo pořídit 10 nových tramvají! Většina
peněz ale končí v kapsách majitelů ubytoven, kteří ale za to neposkytují adekvátní bydlení
pro lidi, kteří se dostali do tíživé životní situace a nemají peníze na kauci a nájem v bytě.
Takhle to přece nemůžeme nechat a tak jsme se pustili do projektu Petice proti ubytovnám!
Chceme totiž spolu s Vámi dosáhnout změny zákona, aby byznys s chudobou nebyl legální a
lidé mohli důstojně žít!
Jsme Ostraváci stejně jako vy, taky bydlíme v domech a bytech nedaleko ubytoven, které
zasahují do našich životů. Jsme skupina lidí, členů ODS, kteří toto palčivé téma chtějí řešit a
podílet se na novelizaci příslušných zákonů. Proto sbíráme Vaše podpisy, abychom mohli
zatočit s bytovou lichvou, kolem ubytoven posílíme hlídky městské policie a zamezíme
zbytečnému plýtvání a zneužívání Vašich peněz.
V čele petice stojí člověk nejerudovanější – Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. – náměstek
primátora pro oblast sociální, školství, sportu a volnočasových aktivit. „Tomuto tématu se
věnuji dlouhodobě. Snažil jsem se najít na ubytovny bič a tak jsem svolal představitele všech
ostravských úřadů, které jakkoliv přicházejí s ubytovnami do styku – policisty, hasiče,
úředníky stavebního úřadu, pracovníky krajské hygienické stanice, pracovníky úřadu práce a
další a další. A výsledek? Nic. Nemůžeme dělat téměř nic – zákon totiž stojí na straně
majitelů ubytoven. Odmítám ale jen tak nečinně přihlížet!“ Jediným východiskem tedy je
změnit příslušné zákony, a proto se Martin Štěpánek a jeho kolegové rozhodli sestavit petiční
výbor a Petici proti ubytovnám. Ta teď bude každý den někde s petičním týmem v ulicích
Ostravy a vy můžete vyjádřit svým podpisem souhlas s našim cílem – změnit zákon a zatočit
tak s tímto výnosným byznysem.
Pojďte do toho s námi. Chceme bezpečí pro Vás a Vaši rodinu!!!

