
„DO ROKA A DO DNE!“ aneb 6 SLIBŮ PRIMÁTORA ZRZAVECKÉHO

„Já jsem to nazval do roka a do dne, tzn. slibuji tady dnes, že do roka a do dne vám přineseme výsledky v 

konkrétních projektech,“   řekl Martin Zrzavecký v  projevu při kandidatuře na primátora, ustavující ZMP, 06. 11. 2014.

1) Bezdomovectví
„Máme nastavenou koncepci a chceme řešit problematiku bezdomovectví nejenom v centru, na území celého 

města Plzně, ale především MHD.“

NESPLNĚNO!

Komentář TOP 09:
Bez komentáře.

2) Černé skládky a nepořádek kolem odpadových nádob a kontejnerů

NESPLNĚNO!

Komentář TOP 09:

První týdny po rozběhnutí systému byla situace katastrofální. Nyní se sice zlepšuje, ale k ideálu to má stále 

daleko.

3) Sociální firma

NESPLNĚNO!

Komentář TOP 09:

Závazek založení sociální firmy zmínil Martin Zrzavecký ve svém kandidátském projevu dokonce dvakrát. 

V programovém prohlášení koalice se tato problematika vyskytuje pouze v obecné formulaci.

4) Nová koncepce Plzeňských komunálních služeb

„…toto chceme realizovat i v rámci nastavení nového systému odpadové vyhlášky a svozu odpadu na území 

města Plzně.“

NESPLNĚNO!

Komentář TOP 09:
Ani vlastně moc nevíme, o co se má jednat. Každopádně je katastrofální, že studie týkající se tříděného odpadu 

se zadává až v těchto dnech. Dodnes navíc mnozí občané vůbec netuší, kdy jim město vlastně má odvážet 

odpadky.

5) Peníze na volný čas pro děti a rodiny, jsou to především ty sportovní aktivity
„…děti chceme, aby byly zdravé, aby sportovaly, tzn. nová koncepce sportu na území celého města Plzně, která 

bude zahrnovat nejenom neziskový sektor, městská sportoviště, ale také sportoviště u základních škol.“

Krajská kancelář TOP 09 Plzeň, Anglické nábřeží 2434/1, 301 00 Plzeň, safrankova@top09.cz, 602 377 809 



SPLNĚNO POUZE ČÁSTEČNĚ

Komentář TOP 09:
Koncepci podpory sportu sice bude zastupitelstvo projednávat na listopadovém jednání, ale celý dokument je 

naprosto očištěn od financí. Podpora ostatních volnočasových aktivit není zatím řešena vůbec.

6) Provoz mateřských škol od 6.00 do 18.00 hodin

NA DOBRÉ CESTĚ

Komentář TOP 09:
Prodloužený provoz MŠ se nakonec zkouší, byť jistě rozumněji do 17 hodin. Samotné iniciativy se však chopily

spíše obvody. Vedení města se snaží v této otázce našlapovat opatrně. Z původních suverénních prohlášení o

zavedení této novinky moc nezbylo.


