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Spolek občanských sdružení jihozápadního města, o.s.  
Ordovická 3 
155 00 Praha 13 
 
 
         v Praze dne 1.12.2008 

 

 

Vážený pane starosto, 

 

v návaznosti na naše poslední jednání sdělujeme, že bylo založeno občanské sdružení 

Spolek občanských sdružení jihozápadního města, o.s., které zastřešuje občanská sdružení 

Velká Ohrada vize 2010, občanské sdružení, Motolský ordovik, občanské sdružení, Občanské 

Sdružení Stodůlky-Háje, Občanské Sdružení ulic Mohylová a Zvoncovitá, Občanské Sdružení 

Bellušova ulice, Občanské Sdružení Mládí 785, 786, 787, která jsou místně příslušná 

občanská sdružení, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. 

 

Naším cílem je ochrana životního prostředí zejména v Praze 13. Pro zajištění udržitelného 

rozvoje a ochranu přírody budeme působit na orgány státní správy, místní zastupitele a 

media. 

 

Vzhledem k tomu, že členská základna spolu s příznivci, sympatizanty a skupinami se 

stejnými zájmy je početně i názorově významná a všem nám jde jen o přijatelné životní 

prostředí, chceme nabídnout pomocnou ruku k řešení problémů na Praze 13 o kterých vás 

pravidelně informujeme. Nechceme být jenom kverulující opozicí, chceme se aktivně podílet 

na práci pro naše okolí. Nemáme politické ambice, ale svá práva si omezovat nenecháme. 

Jistě Vám nejsou lhostejné názory občanů žijící s Vámi v městské části Prahy 13. 

 

Domníváme se, že občanská společnost musí být různorodá, ale že se subjekty těchto  

vztahů musí vzájemně respektovat a musí ctít právní základy demokratické společnosti.  

 

O cílech a záměrech našeho nového sdružení bychom rádi informovali naše volené zástupce i 

pracovníky Úřadu městské části Prahy 13. V diskusi se možná ujistíme, že názory máme 
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obdobné a možná se shodneme i na prostředcích jak cílů dosáhnout, proto Vás žádáme o 

sdělení termínu pro společné jednání. Podrobný obsah zašleme. Schůzku lze sjednat na 

email petr@kucera-spol.cz; nebo telefonicky na 602 211 254. 

 

 
 
 
S pozdravem,  
 
Ing. Aristidis Skondrojanis, JUDr. Ing. Petr Kučera, Libor Jirků, Břetislav Zubík, Ing. Jan 
Majer, Ing. Jan Čížek, 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Ing. David Vodrážka 
starosta 
Praha 13 
 


