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1. Ing. Ladislav Vostrý
51 let, projektant sítí technické 

infrastruktury, Vejprnice, TOP 09

2. RNDr. Zdeněk Weiss, CSc.
52 let, vedoucí laboratoře, 

Vejprnice, TOP 09

3. Kateřina Vitušková
31 let, manažerka obchodu, 

Vejprnice, bez politické 
příslušnosti

4. Václav Rázek
50 let, řezbář, Vejprnice,  
bez politické příslušnosti

5. Ing. Jitka Vondřichová
44 let, daňový poradce, Vejprnice, 

bez politické příslušnosti

6. Martin Vondryska
41 let, manažer, Vejprnice,  

bez politické příslušnosti

7. Ing. Petr Viktora
49 let, obchodník, Vejprnice,  

bez politické příslušnosti

8. Tomáš Jíra
35 let, technik, Vejprnice,  
bez politické příslušnosti

9. Kamil Holý
45 let, živnostník, Vejprnice,  

bez politické příslušnosti

10. Vladimír Lang
42 let, obráběč kovů, Vejprnice, 

bez politické příslušnosti

11. Antonín Husák
22 let, číšník, Vejprnice,  

bez politické příslušnosti

12. Josef Matouš
61 let, dělník, Vejprnice,  

bez politické příslušnosti
 

13. Václav Pazourek
47 let, živnostník, Vejprnice, bez 

politické příslušnosti

14. Jiří Pokorný
62 let, mistr v kovovýrobě, 

Vejprnice, bez politické 
příslušnosti

15. Pavel Martínek
36 let, živnostník, Vejprnice,  

bez politické příslušnosti
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Kateřina Vitušková  

Kateřina Vitušková se narodila 6. 3. 1979 v Plzni. Vystudovala soukromou 
obchodní akademii v Plzni a od roku 1999 byla zaměstnána v zahraniční 
automobilce nejdříve jako referent pro zefektivnění výrobních procesů, 
později jako auditor. Od roku 2008 pracuje ve zprostředkovatelské firmě 
jako finanční poradce. Od roku 2004 trvale bydlí ve vlastním rodinném 
domě ve Vejprnicích. Je svobodná a bezdětná.

Zdeněk Weiss   

RNDr. Zdeněk Weiss, CSc., se narodil 24. 11. 1958 v Plzni. Vystudoval 
fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a od roku 1983 pracoval 
v chemických laboratořích v koncernu Škoda Plzeň. Škodovku opustil 
v roce 1991 a na rok přešel do Mnichova do firmy LECO, která se zabývá 
přístrojovou technikou. V letech 1993–1995 měl na starosti společnou 
laboratoř LECO a katedry materiálu strojní fakulty ZČU v Plzni. V letech 
1995–1997 působil v centrále firmy LECO v USA a od roku 2001 vede 
aplikační laboratoř LECO v Praze. Ve volbách v roce 2006 byl zvolen 
do zastupitelstva Vejprnic za sdružení Šance pro Vejprnice. Angažoval 
se při jednáních o územním plánu a jako opoziční zastupitel byl zvolen 
předsedou kontrolního výboru. Od srpna letošního roku je členem politické 
strany TOP 09. Je ženatý a má tři dospělé děti.



1. Budeme důsledně bojovat proti korupci a klientelismu, zaměříme 
se na potencionální konflikty zájmů, zejména konflikty zájmů obce 
a soukromých zájmů těch, kteří se budou podílet na vedení obce 
a správě obecního majetku. Chceme zásadně omezit vliv skupiny, 
která až dosud neomezeně rozhodovala, dlouhodobě ovládala radu 
obce a za poslední čtyři volební období si vybudovala rozsáhlé vazby 
v komerční sféře i na úředních místech, s jejichž využitím prosazuje 
svoje zájmy a zájmy spřízněných subjektů.

2. Budeme věnovat mimořádnou pozornost rekonstrukci chodníků 
a vozovek v majetku obce. Zadáme vyhotovení strategického plánu 
výstavby, jehož součástí bude pořadník projednaný a odsouhlasený 
zastupitelstvem. V rozpočtu obce vyčleníme pevnou částku na každý 
rok na tyto stavby. Za prioritní stavbu považujeme stezku pro pěší 
a cyklisty do Skvrňan podél Plzeňské v délce 1,3 km. Zahájíme 
diskusi o možnosti finančního nebo svépomocného podílu majitelů 
přilehlých nemovitostí na rekonstrukci chodníků. Zvážíme možnost 
vydání obecních dluhopisů na financování těchto staveb. Zadáme 
vypracování studie na revitalizaci historického centra obce.

3. Zavedeme jasné podmínky pro výstavbu rodinných domů 
v satelitech. Developer (stavební podnikatel) musí bezpodmínečně 
a úplně vybudovat inženýrské sítě a následně vozovky a chodníky 
v těchto lokalitách. Developer se musí podílet na oprávněných 
nákladech obce s rozšířením kapacity vodárny, čističky, základní školy 
a mateřské školy, nebo vystavět tato zařízení vlastní.

4. Budeme provádět transparentní výběrová řízení při zadávání 
veřejných zakázek Zastavíme proces netransparentního převodu 
obecních pozemků u dálnice na společnost INGEM, s.r.o., 
v souvislosti s výstavbou sluneční elektrárny o výkonu 1 000 kW. 
Provedeme kontrolu všech podivných smluv, uzavřených představiteli 
obce v minulých volebních obdobích.

5. Budeme pokračovat ve všech rozumných již projektově 
připravených nebo zahájených investicích obce (dostavba mateřské 
školy, rekonstrukce Formanky, rekonstrukce ulic Studentská a okolí, 
přístavba základní školy).

6. Maximálně využijeme možností získat finanční prostředky 
z národních a evropských dotačních programů v právě probíhajícím 
programovém období 2007–2013, které jsou určeny pro financování 
bydlení, cestovního ruchu, podnikání, infrastruktury, školství, sportu 
a tělovýchovy, životního prostředí.

7. Budeme dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje, pečovat 
o životní prostředí, klást důraz na úspory energie ve všech oblastech 
lidské činnosti.

8. Zadáme vypracování strategického dokumentu „Program rozvoje 
obce Vejprnice 2010–2020“ specializovanou rozvojovou agenturou, 
který se bude opírat o k tomu účelu provedený průzkum veřejného 
mínění. Následně připouštíme možnost změny územního plánu.

9. Zavedeme přehlednou a veřejnosti dostupnou evidenci obecního 
majetku (pozemky, budovy, místní komunikace, zeleň, lesy, rybníky, 
pole, louky).

10. Posílíme příjmovou stránku rozpočtu obce. Budeme motivovat 
obchodní společnosti k přemístění sídla firmy do Vejprnic. Budeme 
motivovat přechodně bydlící osoby k přihlášení k trvalému pobytu. 
Zavedeme dosud neexistující poplatky pro majitele inženýrských 
sítí za uložení těchto sítí do pozemků v majetku obce. Zavedeme 
spravedlivé poplatky za nájem obecního pozemku ke stavební činnosti 
či k podnikání a následně budeme tvrdě finančně postihovat každého, 
kdo nedodrží smluvní podmínky (smutný příklad: pokládka kabelů 
společností ČEZ v Luční ulici).

11. Zadáme vytvoření internetového portálu o historii, současnosti 
a budoucnosti obce. Trvale zpřístupníme všechny informace o dění 
na obecním úřadu – územní plán, rozpočet, vyhlášky, nařízení, 
usnesení, zápisy z jednání zastupitelstva, rady, výborů a komisí.

12. Podnikneme kroky k posílení hrdosti občanů na svoji obec 
a k posílení vzájemné občanské sounáležitosti. Budeme intenzivně 
propagovat obec Vejprnice v plzeňském regionu, v České republice 
i v Evropské unii. Zadáme vyhotovení heraldických symbolů obce – 
znak a prapor. Obnovíme vedení obecní kroniky. Budeme podporovat 
jakoukoli neziskovou zájmovou činnost – sport, kulturu, Sokol, hasiče, 
myslivce, rybáře, skauty…

13. Změníme koncepci občasníku Náves na informační noviny 
s prostorem pro širokou škálu témat týkajících se Vejprnic, včetně 
necenzurované diskuse občanů s představiteli obce. Umožníme 
zveřejňovat v Návsi komerční sdělení a reklamy místních firem 
za úhradu, přičemž takto získané prostředky použijeme k částečné 
nebo úplné úhradě nákladů na vydávání tohoto občasníku. Doposud 
se občasník Náves jeví jako samochvalný plátek představitelů obce 
financovaný z obecního rozpočtu bez možnosti zveřejnit odlišné 
názory zastupitelů i občanů.

14. Dojednáme s Plzeňskými městskými dopravními podniky možnost 
posílení autobusové linky 55 ve špičkách a možnost prodloužení 
noční linky N2 ze Skvrňan.

15. Zřídíme školskou komisi složenou z odborníků i laické veřejnosti 
jako poradní orgán rady obce. Jejím prvním úkolem bude vypracovat 
nová kritéria přijímání dětí do mateřské školy, která po veřejné diskusi 
projedná a schválí zastupitelstvo.
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16. Budeme podporovat místní živnostníky a podnikatele v zájmu 
rozšíření a zkvalitnění služeb pro obyvatelstvo. Občané postrádají 
řeznictví, pekařství, cukrárnu, trafiku, rychlé občerstvení, penzion či 
ubytovnu, bankomat… Občané jsou nespokojeni s otevírací dobou 
lékárny.

17. Zahájíme jednání s představiteli statutárního města Plzeň 
o možnosti rozšíření působnosti městské policie na území Vejprnic. 
V součinnosti s městskou policií chceme potlačit nebo alespoň 
zásadně omezit nabízení prostituce v prostoru motorestu Lesní zátiší 
a provozování prostituce na blízkých lesních a polních cestách. 
Očekáváme též omezení nočního vandalismu v obci.

Ladislav Vostrý  

Ing. Ladislav Vostrý se narodil 22. 6. 1959 v Plzni na Roudné. V roce 
1983 absolvoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor 
elektrické světlo. Až do roku 1991 pracoval v různých zaměstnaneckých 
pozicích (mistr, stavbyvedoucí, projektant) u různých stavebních firem, ale 
vždy v oboru, který vystudoval. Od roku 1991 až dodnes je živnostníkem 
v oboru výstavby sítí technické infrastruktury: veřejné osvětlení, elektrická 
distribuční soustava a elektrické přípojky. V procesu výstavby místních 
komunikací pracuje jako projektant a stavební dozor, podílí se na výběru 
dodavatele stavby, spolupracuje při uvedení stavby do užívání. Je členem 
Komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Od ledna 
1995 provozuje svoji živnost v bývalé zemědělské usedlosti ve Vejprnicích, 
ve které od června 2009 též trvale bydlí. Od května 2010 je členem 
politické strany TOP 09. Je svobodný, má dospělého syna, se kterým žije 
ve společné domácnosti.


