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1. Mgr. Radoslav Škarda
31 let, knihovnicko-informační 

pracovník, Plzeň, TOP 09

2. Ing. Pavel Podaný
31 let, vědecko-výzkumný 
pracovník, Plzeň, TOP 09

3. Mgr. Eva Šafránková
31 let, učitelka na VŠ, manažerka, 

Plzeň, TOP 09

4. Mgr. Ondřej Ženíšek
34 let, manažer, Plzeň, TOP 09

5. Ing. Jaromír Eisman
56 let, podnikatel 

v dřevoprůmyslu, Plzeň, TOP 09

6. Mgr. Aleš Janoušek
35 let, pedagog na SŠ a VŠ, 

Plzeň, TOP 09

7. Ing. Karel Martinek
46 let, obchodník s nábytkem 

a doplňky, Plzeň, TOP 09

8. Tomáš Jílek
39 let, ředitel servisní společnosti,  

Plzeň, TOP 09

9. MUDr. Květoslav Baloun
58 let, lékař, Plzeň, TOP 09

10. Ing. Luděk Ducz
49 let, účetní poradce,  

Plzeň, TOP 09

11. Miroslav Procházka
52 let, vedoucí dopravy 

a logistiky, Plzeň, TOP 09

12. Bc. Andrea Mašínová, MBA
38 let, náměstkyně ředitelky FN 

Plzeň, Plzeň, TOP 09

13. Mgr. Milan Podpera
33 let, zástupce ředitelky MŠ, 

Plzeň, bez politické příslušnosti

14. MUDr. Karel Svidenský
38 let, lékař, Plzeň, TOP 09

15. Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
38 let, vědecko-výzkumný 

pracovník, Plzeň,  
bez politické příslušnosti

16. Petr Farník
24 let, student, Plzeň, TOP 09

17. Bc. Marie Havlíčková
42 let, vedoucí provozní účtárny, 

Plzeň, bez politické příslušnosti

18. Bc. Alice Gaigerová
25 let, studentka, Plzeň,  
bez politické příslušnosti

19. Marek Pech 
37 let, OSVČ, Plzeň, TOP 09

20. Bc. Radka Nováčková
25 let, marketing manažerka, 

Plzeň, bez politické příslušnosti

21. Vojtěch Blažek
25 let, tenista, Plzeň,  

bez politické příslušnosti

22. Martin Kubalík
33 let, podnikatel ve stavebnictví, 

Plzeň, TOP 09

23. Mgr. Iva Malánová
28 let, auditorka na MD, Plzeň, 

bez politické příslušnosti

24. Ing. Ondřej Vácha
30 let, analytik odměňování, Plzeň, 

bez politické příslušnosti

25. Radka Čížková
36 let, obchodnice, designerka, 
Plzeň, bez politické příslušnosti

26. Pavel Martínek
41 let, podnikatel v gastronomii, 

Plzeň, TOP 09

27. Mgr. Tomáš Hejda
35 let, učitel na ZŠ, Plzeň,  

bez politické příslušnosti

28. Ing. Milan Bednář
78 let, projektant v důchodu, 

Plzeň, bez politické příslušnosti

29. Ondřej Kotyza
34 let, umělecký kovář, zlatník, 

Plzeň, bez politické příslušnosti

30. Jiří Machulka
34 let, sociální pracovník, Plzeň, 

bez politické příslušnosti

31. Mgr. Miroslav Vecka
35 let, právník, Plzeň, TOP 09

32. MUDr. Zdeňka Balounová
51 let, lékařka, Plzeň,  

bez politické příslušnosti

33. Ing. Iva Eismanová
54 let, ekonomka, Plzeň,  
bez politické příslušnosti

Mgr. Radoslav Škarda 
Kandidát na starostu Plzně 3 

Bezpečná 
a vlídná 
trojka
dřív, NEŽ SI MYSLíTE

www.top09.cz

Ing. Pavel Podaný  
Narodil se 3. 1. 1979 v Plzni. Po maturitě na Střední průmyslové škole 
stavební vystudoval Fakultu strojní Západočeské univerzity, obor 
Materiálové inženýrství. Pracuje jako výzkumník v soukromé výzkumné 
organizaci, kde vede oddělení, které se zaměřuje na analýzy zejména 
kovových materiálů používaných ve strojírenství. V minulosti působil 
v komunální politice v několika komisích Rady města Plzně a městského 
obvodu Plzeň 3 (doprava a bezpečnost, komise protidrogová a prevence 
kriminality, výstavba a územní plánování). Do TOP 09 vstoupil v roce 2009. 
Je garantem regionální expertní skupiny pro dopravu a rozvoj. Je ženatý 
a má dva syny (3,5 a 1 rok). 

Mgr. Eva Šafránková  
Narodila se 4. 10. 1979 v Plzni, kde také v roce 1999 absolvovala 
Gymnázium Františka Křižíka. V roce 2002 dokončila bakalářské studium 
Sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. 
Na stejné univerzitě poté v roce 2005 získala titul Mgr. v oboru Sociální 
a kulturní antropologie. Od roku 2005 studuje doktorské studium obor 
Etnologie na Západočeské univerzitě v Plzni. V rámci svého studia 
absolvovala několik stáží na prestižních zahraničních univerzitách v Evropě 
a v USA. Zabývá se orální historií a dějinami totalitní každodennosti 
v Československu. Na Západočeské univerzitě v Plzni přednáší moderní 
dějiny a biografickou metodu. Od roku 2004 se také zabývá výukou 
anglického jazyka. Pracuje jako krajská manažerka TOP 09 pro Plzeňský 
kraj. Dlouhodobě se věnuje propagaci a rozvoji kultury v Plzni.



Výstavba, doprava a rozvoj území
TOP 09 podporuje revitalizaci sídlišť na Borech a Skvrňanech. 
Chceme do podob věcných záměrů těchto projektů maximálně zapojit 
občany.

Jsme pro rozvoj nových územních celků – např. Jižní město 
za podmínek odpovědného územního plánování včetně dostupné 
infrastruktury a odpovídající občanské vybavenosti. 

V případě cyklostezek jsme pro to, aby se současné cyklostezky 
důsledně propojily tak, aby sloužily svým uživatelům nejen pro 
rekreaci, ale i pro individuální dopravu. Další vybavení jako stojany 
na kola před úřady jsou předpokladem pro to, aby se kolo stalo 
důstojným dopravním prostředkem.

Jsme pro klidné centrum Plzně. Je impulsem pro prodloužení 
pobytu občanů v centru. Tento trend je v západní Evropě osvědčený 
a znamená pro centrum zásadní oživení. Centrum tak bude sloužit více 
lidem a méně autům. Zavedeme též jednoduchá pravidla pro zřizování 
letních předzahrádek před restauracemi, tak aby nebyly pro jejich 
majitele komplikací, ale příležitostí.

Budeme usilovat o posílení spojů hromadné dopravy a výstavbu 
nové tramvajové trati na Borská pole. Chceme též co nejvíce dbát 
na návaznost jednotlivých spojů. S moderními prostředky řízení 
dopravy (elektronický dispečink, GPS ve vozidlech) to není neřešitelné.

Podporujeme výstavbu severozápadního okruhu s realizací 
nadlimitních hlukových opatření tak, aby obyvatelé zadních Skvrňan 
byli co nejméně postiženi touto pro centrum velmi důležitou 
komunikací.

Obvod vytvoří motivační podmínky pro prodej na ulici - trhy, stánky 
s produkty lokálních zemědělců. V tomto případě se ideálně nabízí 
rekonstrukce tradičních stánků na Chodském náměstí.

Veřejná správa
Finanční prostředky obvodu musí být vynakládány účelně. Zasadíme 
se o prověrku stávajících smluv a kontrolu současných dodavatelů. 
V případě nevýhodných smluv a tam, kde to z právního hlediska bude 
možné, současné smlouvy vypovíme a vypíšeme nová výběrová řízení.

Výběrová řízení musí být vedena maximálně transparentně, 
upřednostňujeme soutěže pomocí elektronických aukcí. Všechny 
informace ohledně výběrových řízení (zadávací dokumentace, 
vyhodnocení, zápisy z otevírání obálek…) budou k dispozici každému 
občanu na obvodním internetovém portálu.

Provedeme personální audit na úřadě s cílem zefektivnění práce 
úředníků.

Obvodní periodické tiskoviny musí být zaměřené především 
na informovanost a nikoliv na permanentní volební kampaň vedení 
radnice.

Zavedeme návštěvní dny všech radních obvodu. V tento den budou 
radní k dispozici občanům a jejich připomínkám.

Zavedeme alespoň jeden úřední den v týdnu s úřední dobou do 19 hod.

Bezpečnost
Jsme pro důsledné pokračování projektu „Bezpečné město“. Každý 
občan, by měl bez problémů znát svého městského strážníka, který 
by se měl především starat o bezpečnost občana a ne jen o placené 
parkování.

Budeme se v rámci stávající i budoucí platné legislativy snažit o co 
největší omezení počtu výherních hracích přístrojů a videoloterijních 
terminálů v našem obvodě. Zákonné peněžní prostředky, které 
obvod dostává z jejich provozu, by měly být směřovány především 
do organizací, které se zaměřují na celoroční práci s mládeží a dále 
do těch organizací, které pracují se sociálními skupinami ohroženými 
patologickými jevy způsobenými provozem těchto přístrojů.

V součinnosti s městskou policií budou probíhat pravidelné kontroly 
non-stop provozů.

Budeme podporovat neziskové organizace pracující s mládeží 
a ohroženými sociálními skupinami i různé preventivní programy.

Životní prostředí
Největším problémem našeho obvodu je zvýšená prašnost a emise 
automobilové dopravy. Budeme usilovat o zefektivnění průjezdu aut 
městem eliminací červené vlny. Preference MHD a zelená vlna pro 
auta jde skloubit dohromady. Výsadba zelených pásu na okrajích 
komunikací a v tramvajových pásech (Skvrňany) podstatně snižují 
hlukovou a prachovou zátěž občanů moderních evropských měst.

Budeme důsledně kontrolovat protiprachová opatření staveb 
a čištění dopravních prostředků vyjíždějících ze staveb. Zasadíme se 
o provedení důkladné studie hlukového zatížení v jednotlivých částech 
města a vyjednáme s hlavními původci hluku (průmyslové podniky) 
nápravná opatření. Naším cílem je v tomto případě pouze snaha 
o vymáhání dodržování platné legislativy. 

Z hlediska odpadového hospodářství podporujeme maximální 
míru třídění a recyklace vyprodukovaného odpadu. Zvýšíme počty 
a frekvenci přistavování kontejnerů na objemný odpad na území 
obvodu.

Mgr. Radoslav Škarda 

Narodil se 3. 4. 1979 v Plzni, kde v roce 2005 dokončil magisterské 
studium v oboru Teorie a filosofie komunikace. V roce 2006 nastupuje 
na doktorský studijní program Teorie a dějiny vědy a techniky. 
Během studií pracoval jako produkční filmového festivalu, přednášel 
na Univerzitě v Hradci Králové úvod do filosofie, vedl grantový projekt 
na podporu výuky a pracoval v knihovně ZČU, kde působí dodnes 
v pozici vedoucího pracovníka. V roce 2009 vstoupil do TOP 09, kde 
byl zvolen místopředsedou místní organizace Plzeň 3 a je garantem 
regionální expertní skupiny pro bezpečnost a životní prostředí.

vOLEBNí PROGRAM TOP 09 
PRO MěSTSký OBvOd 
PLZEŇ 3

www.top09.cz 

Klademe velký důraz na čistotu veřejných prostranství a komunikací. 
Zasadíme se o čištění tramvajových pásů po každé zimní sezóně. 

V okrajových částech obvodu zvýšíme počet odpadových nádob 
na bioodpad (tráva, dřeviny). 

Zvýšíme počet a frekvenci svozu nádob na tříděný odpad v blízkosti 
centra.

Kultura, sport, volný čas
Budovaný multifunkční areál v Českém údolí si zaslouží důstojnou 
obslužnost hromadnou dopravou tak, aby mohl sloužit všem 
obyvatelům trojky tak, jako je tomu u Škoda parku v Doudlevcích. 
Zasadíme se o kvalitní napojení tohoto areálu cyklostezkou 
z Borského parku. 

Zavedeme transparentní financováni organizaci pro volný čas, kulturu, 
sociální problematiku. Granty budou obvodem vypisovány s jasnými 
kriterii, organizace budou transparentně žádat o příspěvky přímo 
k jednotlivým komisím rady obvodu. 


