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Rokycany

1. Ing. Kvido Kuželka
10. 2. 1976, Rokycany,

ředitel personální agentury, 
BEZPP

2. Martin Vild
6. 2. 1976, Rokycany,

stavební projektant, BEZPP

3. Michal Šůcha
20. 3. 1945, Rokycany, 
kondiční trenér, BEZPP

4. Martin Bok
5. 2. 1985, Rokycany,

ředitel pobočky banky, BEZPP

5. Richard Bastl
13. 5. 1971, Rokycany,

podnikatel, BEZPP

6. Ing. Tereza Šůchová
3. 1. 1980, Rokycany,  

ekonomka, BEZPP

7. Pavel Fara
5. 7. 1966, Rokycany,  

finanční konzultant, BEZPP

8. Mgr. Renáta Hronová
30. 8. 1972, Rokycany, 

restaurátorka malířských děl, 
TOP 09

9. Miroslav Král
2. 1. 1978, Rokycany,  

technik, BEZPP

10. Jana Vondráčková
16. 8. 1977, Rokycany, dětská 

zdravotní sestra, BEZPP

11. Jiří Štěpina
24. 8. 1987, Rokycany, 

programátor, BEZPP

12. Miloš Blecha
26. 7. 1967, Rokycany,  

energetik, BEZPP

13. Marcela Vrátilová
14. 11. 1979, Rokycany, 

marketingová poradkyně, BEZPP

14. Zdeněk Lang
6. 6. 1969, Rokycany,

obchodní zástupce, BEZPP

15. Ing. Dagmar Kučerová 
 12. 6. 1968, Rokycany,

manažer klíčových zákazníků, 
BEZPP

16. Karel Trhlík
20. 11. 1968, Rokycany, 

konstruktér, BEZPP

17. Mgr. Tereza Dragounová
 31. 3. 1981, Rokycany,  

učitelka, BEZPP

18. Jiří Fiala
7. 3. 1978, Rokycany,  

podnikatel, BEZPP

19. Mgr. Eva Venzhöferová
 23. 5. 1973, Rokycany,

lékárnice, BEZPP

20. Ivana Levová
19. 2. 1965, Rokycany,

obchodní zástupce, BEZPP

21. Jan Mandík
17. 10. 1979, Rokycany,  

designér, BEZPP

Ing. Kvido Kuželka 
Kandidát na starostu 
Rokycan

MŮŽETE 
OVLIVNIT DĚNÍ 
V ROKYCANECH
víc, NEŽ SI MYSLíTE
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Martin Vild  
se narodil 6. 2. 1976 v Rokycanech. V Plzni vystudoval Střední 
průmyslovou školu stavební, v Českých Budějovicích vystudoval Vyšší 
odbornou školu České Budějovice se zaměřením pozemní stavitelství. 
Po ukončení studií začal podnikat v Rokycanech, kde i nadále žije. Je 
členem dozorčí rady Okresní hospodářské komory Rokycany a dále 
členem dozorčí rady Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.  
Je ženatý a má jednoho syna. Mezi jeho zájmy patří sport a architektura.

Michal Šůcha  
se narodil 20. 3. 1945, vystudoval střední průmyslovou školu v Plzni a poté 
Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhá léta 
pracoval v železárnách v Hrádku u Rokycan a následně pak v Kovohutích 
Rokycany. Od roku 2000 do roku 2008 působil jako správce sportovního 
areálu v Rokycanech. Od roku 2008 působí v Plzni jako kondiční trenér 
u HC Plzeň 1929.



Naše priority:
 1) V historickém centru pouze řemeslné a farmářské trhy

 2) Kamiony do Rokycan nepatří 

 3) Více prostoru pro vaše domy

 4) Čisté a bezpečné město

 5) Více parkovacích míst

 6) Plynulejší a bezpečnější doprava 

 7) Zdravější město

 8) Podpora sportu, volnočasových aktivit, kultury

 9) WIFI Free

 10) Více služeb pro seniory

Co uděláme:
1. V historickém centru pouze řemeslné a farmářské trhy

Prosadíme přesun úterních trhů z historického centra, kam podle 
nás nepatří. Jako vhodnou lokalitu vidíme parkoviště u zimního 
stadionu. Na náměstí chceme přivést pravidelné tematické trhy 
(řemeslné, farmářské, vánoční, velikonoční…)

2. Kamiony do Rokycan nepatří

Za poslední rok v Rokycanech vzrostl počet kamionů, které parkují 
v centru města. Prosadíme dodržování podmínek stavebních 
povolení o využití parkovišť v areálech továren. Tuto variantu 
považujeme za nejlevnější a zároveň velice rychlou variantu, jak 
snížit počet kamionů ve městě. Případně prosazovat odstavné 
parkoviště pro kamiony a zákaz stání kamionů v celém městě.     

3. Více prostoru pro vaše domy

Uděláme maximum pro změny územního plánu za účelem zřízení 
více stavebních parcel pro rodinné domy. Zvýšenou nabídkou 
stavebních parcel chceme snížit jejich neúměrně rostoucí tržní 
cenu, která za posledních deset let stoupla téměř o 200 %. 
Chceme významně omezit odliv obyvatel Rokycan  
do okolních obcí.

4. Čisté a bezpečné město  

Chceme častější úklid města, především širším zapojením 
dlouhodobě nezaměstnaných. Zajistíme bližší kontakt občanů 
s hlídkami městské policie. Budeme preferovat cyklohlídky jako 
nejúčinnější formu pohybu městských strážníků po Rokycanech. 
Zajistíme čisté a bezpečné Husovy sady. 

5. Více parkovacích míst 

Místo supermarketu Norma, který je stavbou dočasnou, 
vybudujeme více parkovacích míst. Budeme prosazovat nová 
řešení vnitrobloků sídlišť za účelem zvýšení parkovacích kapacit 
a bezpečnosti občanů. 

6. Plynulejší a bezpečnější doprava 

Chceme urychlit realizaci křižovatky U Střelnice včetně opravy 
Plzeňské ulice. Budeme prosazovat obousměrný provoz 
v Soukenické ulici. Pro zvýšení bezpečnosti chodců prosadíme 
nové přechody pro chodce se středními dělicími ostrůvky 
ve Šťáhlavské ulici.

7. Zdravější město

Zajistíme kontroly všech subjektů, které vypouštějí exhalace 
do ovzduší, s cílem zamezit překračování povolených limitů.

Chceme dobudovat park kolem severní části městských hradeb. 

 

8. Podpora sportu, volnočasových aktivit, kultury

Budeme podporovat vybudování nového sportovního areálu 
v prostoru kotelny na Železné s dráhou na in-line bruslení, 
lanovým centrem a lezeckou stěnou na komín. Podporou 
rokycanských sportovních oddílů chceme přitáhnout děti a mládež 
k aktivnímu sportu.

Zasadíme se o důsledné dodržování stanovených pravidel pro 
rozdělování dotací na sport a kulturu.

Ing. Kvido Kuželka 

se narodil 10. 2. 1976 v Rokycanech. Vystudoval  Západočeskou univerzitu 
v Plzni, Fakultu ekonomickou. Po studiu působil 3 roky jako podnikový 
ekonom. Od roku 2002 do roku 2003 žil v USA a Velké Británii, kde se 
učil angličtinu. V roce 2006 se stal spoluzakladatelem a společníkem  
soukromé společnosti. Od tohoto roku působí v uvedené společnosti jako 
ředitel. Ve volném čase se věnuje rodině, rád lyžuje a hraje squash.

vOLEBNí PROGRAM TOP 09 
PRO ROKYcANY

www.top09.cz 

9. WIFI Free

Žijeme v době internetu, občané dnes potřebují stále rychlejší 
přístup k informacím. Zajistíme bezplatný přístup na internet 
pro občany města, ale též turisty, a to v lokalitách Masarykovo 
náměstí, koupaliště, nádraží, …

10. Více služeb pro seniory

Pro ochranu zdraví a pocit bezpečí seniorů, tělesně postižených 
a jejich příbuzných chceme prosadit zavedení nového fenoménu – 
„bezpečnostních náramků“. Náramky budou připojeny na varovný 
systém, který v případě krizové situace přivolá pomoc.

Budeme podporovat dostavbu domu s pečovatelskou službou 
v areálu bývalých kasáren.

Zajistíme pravidelné semináře pro seniory na témata bezpečnosti 
a prevence kriminality zaměřené na tuto skupinu obyvatel.


