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K LEPŠÍMU
PLZEŇ 3, 
JAK MÁ BÝT

Co se již podařilo?
✔  Zavedli jsme úklid ulic také o víkendech a ve svátky, daří 

se nám bojovat s černými skládkami
✔  Díky snížení sazeb za pronájem předzahrádek 

u restaurací, kaváren a hospůdek došlo k významnému 
nárůstu jejich počtu. 

✔  Podpořili jsme živnostníky snížením ceny pronájmu 
za předzahrádky z 5 Kč/m2/den na 2Kč/m2/den pro 
všechny, kdo se zapojí do projektu vlídná WC. 

✔  Rozšířili jsme dětská hřiště o nové prvky na Valše, 
v Adelově ulici, ul. T. Brzkové a v ul. Vejprnická, K. Steinera, 
Křimické ulici.

✔  Podpořili jsme vznik rezidenční zóny a zvýšili komfort 
parkování pro rezidenty a podnikatele. Jedná o oblasti 
nejvíce zasažené dopravou mezi Husovou, sady 
Pětatřicátníků, Přemyslovou a Karlovou ulicí a v oblasti 
„Na Jíkalce“. 

✔  Nová parkovací místa vznikla na Borech v Baarově ulici, 
ve vnitrobloku Čermákovy ulice, v ulici 17. listopadu 
v místě bývalého heliportu a ve výstavbě je dalších nových 
45 míst v ulici U Borského parku. V centru města bylo 
vybudováno 248 míst ve spolupráci s magistrátem města 
u Centrálního autobusového nádraží v ulici Kotkova. 
Na Skvrňanech přibyla nová parkovací místa ve Vojanově 
ulici.

✔  Jasně jsme odmítli průtah č. I/27 a výstavbu estakády 
v nivě řeky Mže.

✔  Vybudovali jsme průšlap pro chodce podél silnice vedoucí 
ze Skvrňan do Vejprnic. Díky tomu se významně zvýšila 
bezpečnost chodců v této lokalitě.

✔  Podporujeme služby typu bikesharing. Nově jsme podpořili 
vznik půjčovny koloběžek, která bude fungovat na stejném 
principu.

✔  K bezpečnému silničnímu provozu přispějí nové solární 
měřiče rychlosti vozidel. Ty jsme instalovali v ulicích 
Křimická, E. Beneše, Litická, K Černicím, Domažlická, a to 
kvůli křížení s cyklotstezkou.

✔  Rozpočet městského obvodu nezadlužujeme. Dlouhodobě 
hospodaříme s přebytkem, který nám umožňuje větší 
investice do budoucna.

✔  Zavedli jsme transparentní dotační řízení a jasná pravidla 
pro přidělení dotací.

✔  Postavili jsme cyklostezku v Lábkově, která 
propojuje mezinárodní cyklotrasu Paříž – Praha.

✔  Nové vybavení Škodalandu.  Pro návštěvníky přibyly nové 
uzamykatelné skříňky na osobní věci, sprchy a šatny 
a kolem jezírka byl položeno nové zatravnění.

Jak chceme změnit náš 
obvod?
✔  Navýšíme počet míst ve školkách v okrajových částech 

obvodu Valcha a Radobyčice.

✔  Podpoříme vznik projektů, které propůjčí komfortnější 
a příjemnější vzhled veřejnému prostoru. 

✔  Opravíme Náplavku u Plovárny

✔  Zavedeme další rezidenční zóny

✔  Postavíme další parkovací místa 

✔  Postavíme parkovací dům U Luny

✔  Obnovíme jednání o vyčištění přehrady na Borech

✔  Postavíme další veřejná sportoviště

✔  Budeme požadovat více strážníků v ulicích

✔  Zvýšíme úklidy v ulicích

✔  Zklidníme dopravu v památkově chráněných zónách 
jako je historické centrum města a památková 
zóna Bezovka, kde chceme iniciovat vznik obytné zóny.

✔  Nedopustíme, aby se o vašem okolí rozhodovalo 
od stolu, bez předchozího projednání s vámi.

✔  U nových staveb budeme dbát, aby prioritou bylo jejich 
ekologické hledisko. Fandíme budování zelených střech, 
zatravňování parkovacích stání či tramvajových pásů, 
výsadbě nových stromů a rozumné sečím.

✔  Jasnou prioritou je odpovědné hospodaření s dešťovou 
vodou, která nesmí odtékat do kanálů. Je třeba také 
rozšířit možnosti a dostupnost nádob pro třídění 
separovaného odpadu a dalšího odpadu jako je 
bioodpad, kovy, tuky.

✔  Budeme podporovat živnostníky a rozumné projekty 
tak, aby ve vašem okolí byla maximálně dostupná 
občanská vybavenost, dětská hřiště a sportoviště

Podpořte nás 
v komunálních volbách 
5.–6. října 2018



www.plzenjakmabyt.cz
 @TOP09Plzen3

 @TOP09.Plzensky.kraj
 top09plzen    top09plzen

Mgr. Ondřej Ženíšek,  
prezident Francouzské aliance v Plzni, 
radní MO Plzeň 3 
Narodil jsem se v Plzni, kde jsem dosáhl vyso-
koškolského vzdělání učitele dějepisu a fran-
couzštiny. Po několikaletém působení ve fran-
couzské firmě jako manažer části výroby jsem 

v minulém volebním období pracoval na volené pozici předsedy 
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně. Od roku 2014 
vykonávám kromě jiného funkci prezidenta Francouzské alian-
ce v Plzni, působím jako zastupitel města Plzně i  jako zastu-
pitel a radní městského obvodu Plzeň 3. Proto jsem se i v le-
tošních komunálních volbách rozhodl nabídnout své služby, 
zkušenosti a znalosti občanům milované Plzně.

Bohuslav Sobota,  
49 let, ředitel společnosti v oblasti správy 
nemovitostí
Pracuji jako ředitel společnosti zabývající se 
správou nemovitostí v Plzni. V komunální po-
litice působím již osm let, zejména v  rámci 
Městského obvodu Plzeň 3. Mezi mé hlavní 

cíle patří zkvalitnění dopravní situace, zajištění bezpečnosti 
v dopravě v Plzni, další rozšíření možností zapojení do realiza-
ce stavebních zakázek MO Plzeň 3 pro co nejširší okruh pod-
nikatelů a živnostníků. Nabízím důsledné prosazování těchto 
cílů i v dalším období.

Mgr. Petr Šimon,  
projektový manažer ZČU, překladatel, 
kulturní manažer
Jsem Petr Šimon, pracuji na  Západočeské 
univerzitě jako projektový manažer. Kromě 
toho jsem dlouhodobě aktivní v oblasti kultu-
ry: osm let jsem byl plně zapojen do projektu 

Plzeň 2015, jsem místopředsedou Alliance Française a dalších 
inciativ. Jako bývalému učiteli mi leží na srdci podpora vzdělá-
vání, kritického myšlení a občanské společnosti. Jsem členem 
Zelených, i proto usiluji a budu i nadále usilovat o zkvalitnění 
veřejného prostoru a odstranění všudypřítomného vizuálního 
smogu.

Mgr. Radoslav Škarda,  
místostarosta Městského obvodu  
Plzeň 3 
Jmenuji se Radoslav Škarda, narodil jsem 
se v Plzni a čtvrtým rokem jsem místosta-
rostou Městského obvodu Plzeň 3. Vystudo-
val jsem Filosofickou fakultu. Před vstupem 

do komunální politiky jsem působil na Západočeské univerzi-
tě jako vedoucí pracovník knihovny. Poslední čtyři roky jsem 
měl na  starosti dopravu, sestavování a  kontrolu rozpočtu. 
Dařilo se nám nezadlužovat obvodní kasu, čerpat až 40% 
dotace na opravy a stavby a v neposlední řadě zavést systém 
přidělování dotací pro organizace, které pomáhají seniorům, 
tělesně postiženým a organizacím, které pracují s dětmi. Co 
se týče dopravy, podařilo se např. navýšit počet parkovacích 
míst v obvodu, zavést další rezidenční zónu a postavit cyk-
lostezku. Motivace pro vstup do politiky u mě zůstala stejná 
jako před osmi lety. Chci, aby se v Plzni žilo dobře. Zasazo-
val jsem se o zlepšení životních podmínek v našem městě. 
O zlepšení životního prostředí, zlepšení veřejného prostoru 
a  hospodárnost. Nabízím vám své dlouholeté zkušenosti 
v komunální politice, smysl pro spravedlnost a otevřenost.

Mgr. Eva Šafránková,  
zastupitelka Městského obvodu Plzeň 3, 
manažerka
V  Plzni žiji celý svůj život. Vystudovala 
jsem obor sociální a  kulturní antropologie 
na ZČU v Plzni a v rámci studia získala zku-
šenosti z řady pobytů na zahraničních uni-

verzitách ve Velké Británii, Německu či USA. Po studiích jsem 
se věnovala výuce angličtiny na vysoké škole a spolupraco-
vala s plzeňskými a pražskými jazykovými školami. Deset let 
jsem byla členkou organizačního týmu filmového festivalu 
Finále v Plzni. Nyní jsem osmým rokem zastupitelkou Měst-
ského obvodu Plzeň 3 a v současném volebním období jsem 
se věnovala především kultuře a životnímu prostředí. Naro-
dila jsem se v Plzni na Borech a vyrůstala v nádherné čtvrti 
Bezovka. Mým cílem je, aby se zde omezila tranzitní doprava 
a stala se obytnou zónu. Je třeba také rozšířit dostupnost 
nádob pro tříděný odpadu. Není možné, aby politici dělali svá 
rozhodnutí tzv. od stolu bez předchozí znalosti potřeb a po-
žadavků občanů. Jsem zastáncem přímé komunikace, která 
vede k jasným řešením, se kterými jsou obyvatelé spokojeni. 
Žijeme tu společně a jsme to my, naše pozitivní a negativní 
zkušenosti, co vyvolává potřebu po  změně. Pojďme měnit 
Trojku společně. 

Kandidáti do zastupitelstva  
Městského obvodu Plzeň 3 
 1.   Mgr. Radoslav Škarda,  39 let, místostarosta Městského 

obvodu Plzeň 3
 2.  Mgr. Eva Šafránková,  38 let, zastupitelka Městského 

obvodu Plzeň 3, manažerka
 3.  Mgr. Ondřej Ženíšek,  41 let, prezident Francouzské 

aliance v Plzni, radní MO Plzeň 3
 4.  Bohuslav Sobota,  49 let, ředitel společnosti v oblasti 

správy nemovitostí
 5.  Mgr. Petr Šimon,  41 let, projektový manažer ZČU, 

překladatel, kulturní manažer
 6.  Bc. Petr Farník, 32 let, analytik prodeje v pivovaru
 7. Mgr. Aleš Janoušek,  42 let, ředitel Gymnázia L. Pika v Plzni
 8.  Patricie Kraftová,  DiS., 39 let, podnikatelka v cestovním 

ruchu
 9.  Ing. Pavel Stelzer,  68 let, majitel a správce nemovitostí, 

bývalý radní MO 3 a Plzeňského kraje
 10 David Brabec, 38 let, nezávislý kulturní produkční 
 11. Ota Šmíd, 37 let, majitel rodinné hospůdky
 12. Ing. Martin Šampalík, 37 let, spolumajitel sítě restaurací
 13. Mgr. Lubomír Lupták,  Ph.D., 41 let, akademický 

pracovník, podnikatel
 14. Bc. Veronika Rybáková, 27 let, mzdová koordinátorka
 15. RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., 60 let, hydrobiolog
 16. Ing. Pavel Synáč,  37 let, regionální vedoucí logistiky 

pivovaru
 17. Mgr. Tomáš Hejda, 42 let, učitel ZŠ
 18. Mgr. Renáta Hašková, 42 let, středoškolská učitelka
 19. Jan Kačín, 47 let, technik
 20. Bc. Jitka Kylišová, 45 let, sociální pracovnice
 21. Mgr. Ondřej Kotyza, 42 let, výtvarník
 22. Ondřej Kříž, 37 let, expert 3D skenování
 23. Ing. Martin Vizina, Ph.D.,  38 let, inženýr kvality, turistický 

průvodce
 24.  Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D.,  36 let, vědecká pracovnice 

AVČR - botanička
 25. Ing. Pavel Pěchota, 31 let, projektový manažer
 26. Ing. Tereza Prančlová, 30 let, ekonomka
 27. Bc. Tomáš Trávníček, 44 let, investiční zprostředkovatel
 28. Ing. Jana Kuklová, 60 let, referentka - matrikářka
 29. Filip Lanči, 20 let, student
 30. Jiří Machulka,  42 let, zdravotnický asistent ve Vojenské 

nemocnici
 31. Mgr. Petr Pelcl, 42 let, kvestor UMPRUM
 32. Mgr. Vladimír Pelikán,  65 let, pracující důchodce, odborný 

asistent AVČR
 33. Ing. arch. Oldřich Kodeda,  59 let, architekt, důstojník 

v aktivní záloze Armády ČR


