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Vážení nájemníci a čitatelé, dovolujeme si poukázat na článek v časopise Bydlíme 1/2008,
který vydává společnost RPG a který napadá některé aktivity našeho sdružení. Tento článek
s odkazem na dopis čtenáře nic nemění na postoji sdružení k dané problematice.
Reakce sdružení BYTYOKD.CZ
Děkujeme společnosti RPG za snahu chránit nájemníky a jejich zájmy, o totéž se snaží i
naše sdružení. Jelikož se z reakcí společnosti RPG zdá, že její pracovníci nemají dostatek
informací o našem sdružení a jeho aktivitách, přestože se zástupci našeho sdružení sešli na
oficiálním jednání se zástupci společnosti RPG již před měsícem, pokusíme se tuto situaci
napravit. Připravíme speciální osvětový materiál o našem sdružení pro pracovníky
domovních správ RPG, aby byli schopni odpovídajícím způsobem reagovat na případné
dotazy nájemníků. Rovněž na tento problém upozorníme ředitele RPG pro vnější vztahy
pana Handla.
Naše sdružení zcela jistě nestraší nájemníky, naopak. Snažíme se poskytovat nájemníkům
maximum objektivních informací a v tom budeme pokračovat. Naše sdružení dává
dohromady nájemníky, kteří mají zájem o slibovaný odkup bytů. Myslíme si, že nastal čas,
kdy by měli nájemníci projevit tento zájem oficiálně a v písemné formě. Snažíme se
vlastníkovi pomoci zrealizovat, co před třemi lety slíbil. Věříme, že společnost RPG se
bude snažit o totéž.Místo dlouhé reakce stačilo v časopise uvést odkaz na stránky našeho
sdružení www.bytyokd.cz. Rovněž v reklamních materiálech společnosti RPG
postrádáme zmínku o dřívějším oficiálním jednání se zástupci našeho sdružení. Snad
se nejedná o záměr ale pouze o dílčí nedostatky v oblasti public relation a interní
komunikace.
Také doporučuji odpovídajícím pracovníkům RPG návštívit naše webové stránky a přečíst si
zde komentáře nájemníků. "Dopisy našich čtenářů" jsou poněkud odlišné od těch, které jsou
publikované v reklamních materiálech společnosti RPG.
S pozdravem
BytyOKD.cz
Plné znění článku:
Nad dopisy čtenářů(viz. Bydlíme, duben 2008)
...Navštívili nás nějací lidé, kteří tvrdili, že pokud nepožádáme o odkup bytu do osobního
vlastnictví, budeme vystěhováni.Co nám k tomu můžete říct?
Pracovníci společnosti RPG Byty byli skutečně v posledních týdnech upozorněni několika
nájemníky z různých lokalit, že je osobně v bytech kontaktovali lidé, kteří tvrdili, že
nájemníkům, kteří nepožádají o odkup bytu do osobního vlastnictví, hrozí vystěhování. Tyto
informace jsou zcela nepravdivé a společnost RPG Byty nemá s těmito aktivitami nic
společného! Nemáme nic společného ani s distribucí letáků, které se objevily v některých
našich domech a vyzývají k vyjádření zájmu o odkup bytu do osobního vlastnictví
prostřednictvím internetu. Považujeme proto za důležité upozornit naše nájemníky, aby byli
velmi obezřetní při poskytování svých osobních údajů nebo údajů souvisejících s jejich
bydlením neznámým osobám. V případě, že by se tyto údaje dostaly do nepovolaných rukou,
mohlo by snadno dojít k jejich zneužití. Jedinými osobami pověřenými přímým jednáním s
nájemníky v otázkách nájemních vztahů jsou pracovníci obchodního oddělení a Klientských
center společnosti RPG Byty. O důležitých skutečnostech souvisejících s bydlením pak
společnost RPG Byty informuje své nájemníky výhradně oficiální cestou, tzn. formou dopisů
na hlavičkovém papíru společnosti. ....

