
www.top09.czSeznam kandidátů
do zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 7-Radčice

1. Hana Lilith Sedláková
62 let, OSVČ, Plzeň, TOP 09

2. Kamil Sedláček
41 let, podnikatel, Plzeň,
bez politické příslušnosti

3. Radoslav Kaiser
41 let, podnikatel ve zdravotnictví, 

Plzeň, bez politické příslušnosti

4. Ing. Bohuslav Kohout, CSc.
71 let, důchodce, Plzeň, 
bez politické příslušnosti

5. MUDr. Rolando Arias
44 let, lékař, Plzeň, TOP 09

6. Ing. Antonie Bočková
66 let, důchodce, Plzeň, 
bez politické příslušnosti

7. Ing. Radek Komanec
39 let, technolog, Plzeň, 
bez politické příslušnosti

8. Marta Kohoutová
43 let, účetní, správa pohledávek, 

Plzeň, bez politické příslušnosti

9. Mgr. Ladislava Skalová
58 let, středoškolská učitelka, 

Plzeň, bez politické příslušnosti
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Služba pro občana
Záleží nám na tom, aby práce v zastupitelstvu byla skutečnou službou 
pro občana a nejen prospěchařením pro vyvolené.
Rádi bychom, aby se do politiky a vzájemných vztahů vrátila 
otevřenost a slušnost.

Zodpovědné hospodaření
Cílené, účelné a maximálně průhledné využívání svěřených prostředků 
je jeho prioritou.
Stát, obec a rodina by se zvláště v dnešní době měli chovat nanejvýš 
zodpovědně – nemůžou si dovolit více, než na co skutečně mají, 
opravdu hospodařit – bez zadlužování současné , ale hlavně budoucí 
generace.
Bylo by skvělé, aby politika byla jako národní sportovní tým: bez 
ohledu na klubovou příslušnost – společně za nejlepší možný  
výsledek. Myslí si, že zejména na nižší politické úrovni by to mělo být 
samozřejmostí. 

Informace o veřejných zakázkách
Jsme přesvědčení, že je nutné zpřístupnit občanům informace 
o finančním rozhodování v našem městském obvodu, včetně 
včasné informovanosti o zadávání veřejných zakázek a následného 
zpřístupnění výsledků výběrového řízení.

Severozápadní okruh
Prosazujeme důsledné nadstandardní odhlučnění plánovaného 
severozápadního okruhu a maximální eliminaci negativních dopadů 
této stavby pro naši městskou část

Rozvoj čistého bydlení
Chceme dosáhnout toho, aby se novou zástavbou v obci nenarušil 
stávající ráz našeho městského obvodu a aby se dopravní zátěž 
rovnoměrně rozložila.

Řešení dopravní obslužnosti
Uvědomujeme si důležitost čistého bydlení a jeho dalšího 
zkvalitňování, protože hlučnost má negativní dopad na kvalitu života 
občanů. Je zřejmé, že tento požadavek je v rozporu se zlepšováním 
dopravní obslužnosti. Jde o to najít kompromis, který by umožňoval 
rozumnou míru obou aspektů.

Aktivity v sociální oblasti
Chápeme, jak důležité je pro seniory být součástí veřejného života 
v naší obci. Je proto nutné odstraňovat komunikační bariéry a zajistit 
pro ně co nejvíce informací, ke kterým se mnohdy složitě dostávají.

Podpora ekologických aktivit
Hlavním cílem je snížit negativní vliv průmyslové zóny na život občanů 
obce, zejména snížit hlučnost, kterou tato zóna produkuje, především 
v nočních hodinách, eliminovat množství kamionů, projíždějících obcí 
a směřujících do průmyslové zóny, zabránit vypouštění nebezpečných 
látek do volné přírody. 

Rozvoj veřejného života
Chceme vytvořit co nejlepší podmínky pro život seniorů a nabídnout 
možnosti zajímavého využití volného času mládeže. Jsme si vědomi 
toho, že přitažlivé využití volného času přispívá ke spokojenějšímu 
životu mládeže, snižuje nebezpečí nevhodného společenského 
chování a kriminality a také je vkladem pro budoucí partnerský život. 

Hana L. Sedláková  

se narodila 26. 4.1948 v Plzni. Vystudovala Střední elektrotechnickou 
průmyslovou školu v Plzni. Pracovala v tepelném hospodářství města 
Plzně a po roce 1989 byla předsedou představenstva a ředitelkou akciové 
společnosti zaměřené na dodávku tepelné energie. Do roku 2010 byla 
ředitelkou Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje.

Věnuje se charitativní činnosti, v současné je prezidentkou Lions clubu 
v Plzni.

Tento klub se zaměřuje na pomoc občanů se zrakovým handicapem. 
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Kamil Sedláček   

se narodil 6. 2.1969. V roce 1987 maturoval na střední škole v oboru 
elektro. Po absolvování základní vojenské služby krátký čas pracoval ve 
Škodě Jaderné strojírenství. Poté pracoval v zahraničí v různých oborech. 
Od roku 1993 je soukromý podnikatel. Je ženatý a má dceru a syna. Hovoří 
německy a anglicky. Ve volném čase se věnuje sportu jak aktivně, tak i 
pasivně, při podpoře svých dětí.

Radoslav Kaiser   

se narodil 2. 8.1969. Absolvoval Střední elektrotechnickou  
průmyslovou školu v Plzni.

Podniká ve zdravotnictví, zabývá se komunikací mezi  
lékaři a zdravotní pojišťovnami a účetnictvím.

Je ženatý, má dvě děti.

Ve volném čase se věnuje fotbalu, hokeji a lyžování.


