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Okruhy místo průtahů 
Plzeň, jak má být
–  Plzeň již dávno měla mít okružní dopravní 

systém.

–  Odmítáme průtahy městem, které nic neřeší, 
naopak situaci ve městě ještě zhoršují.

–  Hlavní prioritou města musí být dobudování 
západního okruhu.

–  Je, nutné jednat se státem, aby se jeho 
prioritou v Plzni stal východní okruh (přeložka 
i/20), nikoli problematický průtah, na kterém 
Řsd stále pracuje.

Bezpečná, bez heren
Plzeň, jak má být
–  Herny jsou největším bezpečnostním 

rizikem ve městě, toto riziko je potřeba zcela 
eliminovat.

–  Městská policie musí být ještě více vidět 
v ulicích.

–  Řešením je např. možnost, aby přes 
den chodili strážníci po jednom, nikoli 
ve dvojicích. Obsáhnou tak větší území.

–  každý občan by měl znát svého strážníka, 
proto klademe důraz na systém okrskových 
strážníků (je potřeba zvýšit propagaci 
a intenzitu samotné činnosti strážníků).

–  Zavedeme i systém hodnocení městské 
policie občany.

prosperující 
a nezadlužená
Plzeň, jak má být
–  Zastavíme zadlužování města. Ods a Čssd 

zadlužily toto město nejen jednotlivými úvěry, 
ale i nesmyslným závazkem na 29 let při 
řešení výstavby depa dopravních podniků.

–  nebudeme provádět jednoúčelové 
megalomanské stavby, ale soustředíme se 
na drobné efektivní investice a opravy, které 
zlepšují prostředí pro život občanů města.

–  Jakákoli činnost města nesmí mít 
za následek likvidaci podnikání živnostníků 
i firem tak, jak se to např. děje v současnosti 
při rozkopání celého centra Plzně.

–  Maximální pozornost věnujeme službám  
pro občany.

–  stanovíme jasná pravidla pro developerské 
projekty na městských pozemcích tak, 
aby všichni uchazeči měli jasné a rovné 
podmínky.

Moderní a otevřená
Plzeň, jak má být
–  Prosadili jsme zveřejňování všech veřejných 

zakázek ve městě s hodnotou  
nad 50 tisíc kč. zakazky50.plzen.eu/

–  dále jsme prosadili zvýšení počtu 
oslovovaných firem ze tří na osm, to však 
ještě není dostatečné.

vOlební PrOgraM

Hlavní vize TOP 09 pro město Plzeň je stejná jako v  roce 2010, tj. 
Plzeň jako moderní evropské město. Koalice ODS a ČSSD vedla město 
chaoticky, nekoncepčně, a  realizovala řešení, která neodpovídají 
21.  století. Proto hlavní zprávou volební kampaně je koncepce 
fungujícího města, které poskytuje kvalitní veřejné služby a koncepčně 
řeší město a jeho potřeby, tedy Plzeň, jak má být.



vOlební PrOgraM

–  Proto otevřeme veřejné zakázky co 
nejširšímu okruhu zájemců z řad živnostníků 
a firem.

–  Město disponuje velkým množstvím dat 
a informací. Připravíme platformu pro jejich 
zveřejnění tak, aby všechny informace byly 
pro občany přehledné a srozumitelné.

–  Zpřístupníme nejen prezentaci různých dat, 
ale umožníme nakládat s nimi ve formě tzv. 
otevřených dat (open data).

–  Zavedeme registr smluv, kde budou 
zveřejněny všechny smlouvy uzavírané 
městem a jeho příspěvkovými organizacemi.

–  Zpřehledníme evidenci městského majetku, 
připravíme mapu městských investic.

Přestože jsme byli 4 roky 
v opozici, přispěli jsme 
ke zlepšení města u řady 
problémů:

–  významně jsme přispěli k zisku dotace 
na novou úpravnu vody.

–  iniciovali jsme zavedení monitoringu řeky 
Úhlavy, která je hlavním zdrojem pitné vody 
v Plzni. Příslušné orgány tak nyní dokáží 
lépe vyhledat hlavní zdroje znečištění vody 
a eliminovat je.

–  Zásadně jsme vždy podporovali neziskový 
sektor. vždy jsme se snažili, aby dotace měly 
jasná pravidla a směřovaly na smysluplné 
projekty, nikoli pouze na jednorázové 
bombastické akce.

–  navrhli jsme zastavit negativní trend 
v podobě snižování výdajů do sociálních 
služeb. byl akceptován náš návrh  
na zvýšení rozpočtu pro sociální služby  
o pět milionů kč.

–  v oblasti veřejných zakázek se podařilo 
dotáhnout zveřejňování všech městských 
zakázek od hodnoty 50 tisíc kč  
(zakazky50.plzen.eu/), dále u zakázek 
malého rozsahu nad 500 tisíc kč začalo 
město oslovovat osm firem místo tří.

–  kontrolou provedení některých veřejných 
zakázek jsme odhalili špatné provedení prací 
na parkovišti v Popelnicové ulici.

–  Zastavili jsme několik podivných 
majetkových transakcí.

–  Přispěli jsme ke konci neprůhledných 
obchodů s vymáháním pokut v městských 
dopravních podnicích přes firmy s nejasnou 
majetkovou strukturou. dopravní podniky si 
nyní pohledávky vymáhají samy.

Ve vedení městského obvodu 
Plzeň 2-Slovany dosáhli naši 
zástupci těchto konkrétních 
výsledků:

–  Zvýšení přístupnosti a transparentnosti 
úřadu (nová pravidla pro veřejné zakázky, 
prodloužení otevírací doby podatelny, 
zveřejňování dokumentů zastupitelstva 
a rady, pořizování přímého přenosu z jednání 
zastupitelstva apod.

–  Postavili jsme novou mateřskou školu 
za snížených nákladů, a dále dokončili další 
rekonstrukce v obvodě (koterovská náves, 
vnitroblok lužická-Habrmannova, 89. MŠ – 
zateplení a další).

–  vytvořili jsme nový rekreační areál 
na božkovském ostrově, včetně nově lávky, 
cyklostezky a parkoviště.

–  Prosadili jsme v obvodním zastupitelstvu 
zákaz heren na území celého obvodu.



Více informací k programu i jednotlivým tématům na www.plzenjakmabyt.cz

  1.   Mgr. Ondřej Ženíšek   37 let 

  2.  Mgr. Michal Vozobule   33 let 

  3.  Mgr. Ilona Jehličková  50 let 

  4.  PhDr. Jan Fluxa   34 let 

  5.  Mgr. Petr Suchý   35 let 

  6.  Mgr. Radoslav Škarda  35 let 

  7.  MUDr. Rolando Arias   48 let

  8.  Bc. Tomáš Trnka   32 let 

  9.  Ing. arch. Jan Toman   35 let 

10.  Ing. et Ing. Miloš Nový  54 let  

11.  Jan Havel    42 let 

12.  Bc. Petr Junek   35 let 

13.  Ing. Petra Víznerová, Ph.D. 39 let

14.  Mgr. Aleš Janoušek   38 let 

15.  JUDr. Jitka Šupíková   36 let 

16.  Martin Vít    43 let 

17.  Stanislav Jančík   23 let 

18.  Bc. Hana Königová   51 let 

19.  Ing. Filip Tikal, Ph.D.   39 let 

20.  Ing. Martin Šampalík   33 let 

21.  Pavlína Waasová   36 let 

22.  Ing. Michal Řežábek   40 let 

23.  Jan Kačín    43 let 

24.  JUDr. Marcela Kunešová  35 let 

25.  David Brabec    34 let 

26.  doc. Dr. Ing. Antonín Kříž  43 let 

27.  Mgr. Barbora Topinková, DiS.  32 let 

28.  MUDr. Jan Štěpáník   29 let 

29.  Ing. Petr Boubín   47 let 

30.  Mgr. Eva Šafránková   35 let 

31.  JUDr. Petr Bauer   34 let 

32.  Ing. Václav Lacyk   43 let 

33.  Mgr. Eva Feketová   40 let 

34.  Ing. Pavel Podaný, Ph.D.  35 let 

35.  doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.  62 let 

36.  Ing. arch. Iva Mainzerová  39 let 

37.  Bc. Petr Farník   28 let 

38.  MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.  53 let 

39.  My Linh Phamová   21 let 

40.  Svatopluk Čech   45 let 

41.  Mgr. Martin Štěrba   27 let 

42.  Ing. Václav Fiala   33 let 

43.  Mgr. Tereza Dubničková  30 let 

44.  Bohuslav Sobota   45 let 

45.  Tomáš Jindra, DiS.   39 let 

46.  Ondřej Formánek   35 let 

47.  Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček  43 let
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