
Prezident ČR 
Ing. Miloš Zeman 
Hrad I. nádvoří č. p. 1  
Hradčany 
119 08 Praha 1 
 
V Praze dne 3. května 2017 
 

Petice za zrušení veřejné soutěže a za přímý prodej bytů ČEZ, a.s., nájemníkům sídliště 

Písnice 
Petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 
Petiční výbor zastupuje Magdalena Vlková, Mezi Domy 368, 142 00 Praha 4 - Písnice 
 
Vážený pane prezidente, 
 
my, níže podepsaní nájemníci sídliště Písnice v Praze 4 spolu se sympatizujícími občany, Vás prostřednictvím této 
petice žádáme, abyste využil veškeré kompetence svěřené Vám ve volbách námi občany a zasadil se o zrušení 
veřejné soutěže o naše domovy a o jejich přímý prodej nájemníkům. 
 
Jak jsme Vás v mnoha dopisech i prostřednictvím ředitele Odboru analytického informovali, ČEZ, a.s., chce stále 
prodat ve veřejné soutěži naše bývalé podnikové byty různých zaměstnavatelů, které stát do této firmy vložil roku 
1992 při privatizaci.  A to přesto, že nám ČEZ, a.s., už byty k prodeji v roce 2003 podle svých slov závazně nabídl, 
vyzval nás k založení družstev a poté, co jsme všechny podmínky splnili, svou závaznou nabídku stáhl. 
Již téměř rok žije několik tisíc obyvatel sídliště Písnice, občanů převážně důchodového nebo předdůchodového věku 
nebo naopak mladých rodin, v obrovském stresu z budoucnosti a je vystaveno psychickému týrání ze strany ČEZ, a. s. 
Naposledy obdrželo 12 nájemníků, kteří podali žalobu na určení vlastnictví, dopis slibující vymáhání astronomických 
částek, pokud svou žalobu nestáhnou. Toto vše se děje za nezájmu politiků této země. 
 
Vážený pane prezidente, pomozte zachránit domovy nejen naše, ale i domovy našich rodičů a domovy našich dětí! 
 
Za občany sídliště Písnice děkuje 
Magdalena Vlková  
 
Petiční výbor ve složení: 
Magdalena Vlková, Mezi Domy 368, 142 00 Praha 4 - Písnice 
Petr Kuriščák, K Václavce 1238, 148 00 Praha 4 - Kunratice 
 
Petiční výbor zastupuje Magdalena Vlková, Mezi Domy 368, 142 00 Praha 4 - Písnice 
Vyplňujte prosím ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM. 
 

Č. Jméno Příjmení 
Bydliště 
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