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Jan Havel  
Kandidát na starostu  
Plzně 10 - Lhoty

Lhota –  
náš domov  
na okraji PLzně
víc, než Si mySLíte

Ing. Martin Voldřich

se narodil v Plzni 30. 4. 1969, promoval na ZČU z oborů 
Slévárenská teorie a technologie a Metalurgie, od roku 1996 
pracoval ve Škoda Steel, postupně na pozicích samostatný 
odborný referent zahraničního obchodu, vedoucí projektu, vedoucí 
obchodní skupiny a obchodní ředitel divize zápustkových výkovků. 
Od roku 2005 pracuje jako oblastní koordinátor prodeje pro země 
střední a východní Evropy válcoven přesného materiálu Stahlwerk 
Ergste Westig a dalších firem sdružených v holdingu Robert Zapp.

Michal Podlaha

se narodil 10. 8. 1979 v Plzni. Maturoval na Střední průmyslové 
škole stavební v Plzni. Dále absolvoval bakalářské studium 
na Volkshochschule v Mnichově se zaměřením na ekonomii. 

Od roku 2000 pracoval dva roky ve firmě Siemens v německém 
Regensburgu jako disponent logistiky. Poté se přesunul do Plzně, 
kde po dobu pěti let nadále působil u této společnosti. V současnosti 
je obchodním manažerem akciové společnosti Loguran.



Strana TOP 09 považuje komunální volby za nedílnou 

a důležitou součást své politické práce, protože obec je místo, 

kde žijí lidé. 

Zde pracují klíčoví politici společnosti: starostové a  místní 

zastupitelé. 

Ti mají být pilířem a vzorem společnosti a jejich úkolem je starat se 

a pomáhat svým sousedům.

Jsme zastánci konzervativní politiky, tedy politiky vycházející 

z  osvědčených konceptů a  upřednostňující dlouhodobé cíle 

i za cenu dočasných ztrát.

Naše motto zní: „Je lépe mít méně voličů a splnit své sliby než lhát.“

1. Budeme se proto snažit co nejefektivněji nakládat 
se svěřeným majetkem, finančními prostředky 
při maximální transparentnosti a rozpočtové 
odpovědnosti.

 I.  Dodržování interních zásad pro zadávání veřejných zakázek 

schválených usnesením ZMO PLZEŇ 10 – LHOTA č. 3 / 2010 

ze dne 25. 1. 2010

 II.  Zveřejňování výdajů nad rámec zákonné povinnosti (eventuální 

založení webové stránky pro Lhotu)

2. Budoucí rozvoj Lhoty řídit tak, aby si zachovala svůj 
specifický ráz klidné okrajové části Plzně při snaze 
přiblížit se evropským ekologickým standardům.

 I.  Analýza stavu, v  jakém se nachází příprava na  realizaci 

splaškové kanalizace ve Lhotě. Hledání nejschůdnějších řešení 

k  jejímu provedení, kdy kritériem musí být jak ekonomické 

a  časové hledisko, tak šetrnost prováděcích prací k  okolí. 

Případné hledání alternativ ke  stávajícímu projektu za  účasti 

odborných kruhů.

 II.  Pokusit se vytvořit možné cesty k řešení nedostatečné kapacity 

městského vodovodního řadu (např. případným vodojemem).

 III.  Vytipování příjezdových komunikací, u  kterých bude potřeba 

jejich úprava (eventuální součinnost s výstavbou kanalizace).

 IV.  Najít kompromis při řešení úprav příjezdových komunikací 

ve vlastnictví soukromých subjektů.

 V.  Plánovitě osazovat novou zelení k  tomu vhodné plochy 

a přispět tak k přívětivějšímu rázu Lhoty. 

 VI.  S ohledem na budoucnost najít konsensus napříč politickým 

spektrem ve Lhotě nad střednědobými cíli jejího rozvoje 

a jejího dalšího rozšiřování s ohledem na: 

A. infrastrukturní limity  

B. dopravní obslužnost  

C.  budoucí stárnutí populace (např. podporou vzniku 

místa obvodního lékaře či sociálních služeb dostupných 

ve Lhotě)

3. Zasadíme se o podporu a rozvoj prvků, které přispějí 
ke zkvalitnění života rodin s dětmi.

 I.  Zasadit se o dokončení realizace již započatého projektu nové 

mateřské školky.

 II.  Vyvolat diskusi o  zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

v rámci Lhoty jak na tranzitní komunikaci, tak obytných zónách.

 III.  Podporovat stávající volnočasové kulturní a sportovní aktivity 

pro děti a mládež a stimulovat projekty, které povedou k jejich 

dalšímu rozšíření. 
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Ing. JAN HAVEL

se narodil 21. 4. 1972 v Plzni. Absolvoval Střední průmyslovou 
školu elektrotechnickou v Plzni.

Od roku 1990 byl profesionálním tenistou. Během své závodní 
kariéry získal tři tituly mistra republiky a byl členem extraligového 
týmu plzeňské Slavie. 

Po skončení aktivní sportovní dráhy v roce 2000 se začal věnovat 
trenérské činnosti v tenise, především v juniorské kategorii. 
K úspěchům jeho práce v mládežnickém tenise jednotlivců patří 
zisk mistra světa, dvě grandslamová vítězství a v týmových 
soutěžích titul mistra Evropy juniorek i žen.

Momentálně se stará o juniorské naděje a prvoligový tým 
dospělých jako šéftrenér tenisového klubu Škoda Plzeň a studuje 
Vysokou školu ekonomie a managementu v Praze.

MLÁDEŽ JE NAŠE BUDOUCNOST

„Mládež je naším vlastním obrazem, má být naším důstojným 
pokračovatelem a budoucím potenciálem pro další rozvoj naší 
země. Snažme se tedy pro ni vytvořit takové sociálně-kulturní 
prostředí, ve kterém najde cestu ke svému rozvoji a seberealizaci. 
Bude to ona, kdo nám bude poskytovat v budoucnu oporu, a proto 
se ji dnes snažme podporovat, motivovat a zároveň respektovat 
všechna její specifika, která jí dnešní doba vtiskla. Dejme mladým 
více šancí a oni to ocení.“


