Mgr. Ilona Jehličková,

zástupkyně ředitele 20. základní školy,
zastupitelka Městského obvodu Plzeň 1

Není mi lhostejné, jak se lidem v obvodě žije.
Dovedu naslouchat problémům a snažím
se o nápravu věcí. Mým motivem je obyčejná lidská touha pomáhat druhým. Nabídku
vést kandidátní listinu jsem přijala i na základě osmi let zkušeností ze Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 1. Stručně řečeno, nebýt lhostejný k problémům druhých a snažit se
pomáhat jsou dvěma hlavními důvody, proč jsem se rozhodla kandidovat na starostku největšího plzeňského obvodu.

Bc. Tomáš Trnka,
projektový manažer, zastupitel
Městského obvodu Plzeň 1
Rád bych, aby se na našem obvodě dbalo i na zdánlivě samozřejmé věci – včasné
opravy a údržbu chodníků a místních komunikací. Rezervy vidím i v zimní údržbě: je
třeba se více zaměřit na uzlové body, strmá místa a schody.
Věřím, že zlepšení v této oblasti ocení nejen starší či méně
pohybliví obyvatelé našeho obvodu.

Tomáš Jindra, DiS., oční optik
Mojí prioritou je zvýšení bezpečnosti občanů na celém území našeho obvodu, proto se
zasadím o obnovení služebny městské policie na Vinicích. Zároveň chci postavit více
parkovacích míst, hlavně na sídlištích, a navýšit kapacity v mateřských školkách.

Svatopluk Čech, zemědělec
Byl bych rád, kdyby veřejné zakázky na obvodě byly vypisovány otevřeně, bez omezování počtu účastníků.

Stanislav Jančík,
produkční hudebního klubu,
administrativní pracovník
Chci se zasadit o lepší stav občanské vybavenosti na našem obvodě: dětská hřiště,
prolézačky a lavičky.

Kandidáti do zastupitelstva
Městského obvodu Plzeň 1
1 Mgr. Ilona Jehličková	zástupkyně ředitele 20. ZŠ,
zastupitelka MO Plzeň 1
2 Bc. Tomáš Trnka	projektový manažer,
zastupitel MO Plzeň 1
3 Tomáš Jindra, DiS.

oční optik

4 Svatopluk Čech

zemědělec

5 Stanislav Jančík 	produkční hudebního klubu,
administrat. pracovník
6 Ing. Pavel Denk

geodet, výtvarník

7 Ing. Petra Víznerová, Ph.D.

ekonomka

8 Ing. Václav Fiala

pevnostní výpočtář

9 Pavel Karpíšek, DiS

obchodní zástupce

BEZPEČNÁ
A ČISTÁ

PLZEŇ 1,
JAK MÁ BÝT

10 Ing. Michal Řežábek	zástupce ředitele správce
vodních toků
11 Mgr. Michal Vozobule

učitel, zastupitel MO Plzeň 1

12 MUDr. Petr Jehlička, Ph.D.

lékař

13 Vladimíra Nová

knihovnice

14 Viktor Karlíček	student diplomacie, vedoucí
projektu Understanding
15 MUDr. Lukáš Prajka

Mgr. Ilona Jehličková

kandidátka na starostku Plzně 1

lékař

16 Bc. Martin Leška	projektant dopravních
staveb
17 Vladimír Kopal

OSVČ

18 Ing. Jan Naxera	projektový manažer
regionálního rozvoje
19 Luděk Ulč

dělník

20 MUDr. Jan Masák

lékař

21 Bc. Ondřej Trnka

IT konzultant

22 Martin Pouska

soukromý podnikatel

23 Martin Junek

manažer obchodu

24 MUDr. Věra Vozobulová

lékařka

25 Mgr. Veronika Štruncová	administrativní pracovnice
26 Věra Ženíšková Mainzerová

OSVČ

27 Ing. Michal Šlajs

programátor

S PODPOROU

Volební program TOP 09
pro Městský obvod Plzeň 1
Hlavní teze:
„Občané si zaslouží žít v obvodu, kde se budou cítit bezpečně
a který bude čistý.“
✔ Podporujeme kvalitní vzdělání, kulturu a sportovní vyžití.

Vzdělání, sport a volný čas
Dostatek míst pro děti ve školkách, široká škála sportovního
a volnočasového vyžití.
✔ usilujeme o maximální využití stávajících sportovišť, včetně
rekonstrukcí:
✔ podporujeme vybudování multifunkčního
sportovního centra Krašovská
✔ ve spolupráci s Městem Plzeň zrekonstruujeme
sportovní areál Prokopávka

✔ Odmítáme další zástavbu sídlišť.

✔ podporujeme tradiční kulturní akce na obvodě

✔ Usilujeme o takové řešení dopravy, které bude pohodlné
a bezpečné pro motoristy, cyklisty i chodce.

✔ podporujeme dětské kluby a organizace

✔ Prosazujeme politiku nulové tolerance vůči hazardu
na území našeho obvodu. Nechceme zde žádné herny.

✔ zvýšíme investiční i provozní podporu mateřských školek
s cílem vytvoření kvalitního zázemí pro naše předškoláky
i jejich rodiče

✔v
 ytipování míst pro častější kontroly – navýšení počtu
pěších hlídek
✔k
 lademe důraz na drogovou prevenci

Veřejné finance
Městský obvod Plzeň 1 ročně hospodaří s cca 150 milióny
Kč. Naším cílem je, aby tyto prostředky byly využívány
účelně, efektivně a v zájmu obyvatel Městského obvodu
Plzeň 1.
✔ t ransparentní rozpočet
✔ t ransparentní veřejné zakázky
✔m
 aximální informovanost veřejnosti o zakázkách, jejich
plnění a udržitelnosti
✔m
 aximální využívání elektronických aukcí pro nákup

Rozvoj území, výstavba a doprava

Životní prostředí a komunální služby

✔d
 ůsledná kontrola řádného plnění smluv u zhotovitelů
a dodavatelů

Náš obvod slouží zejména k bydlení. To s sebou přináší nároky
na jednotlivé rezidenční lokality, ale i na dopravní napojení.
Hustotu zástavby velkých sídlišť nelze dále zvyšovat,
dopravní napojení je naopak třeba posílit.

Horká léta posledních let ukazují, jak je důležité mít dostatek
zeleně. Naším cílem je zvýšit počet stromů a zajistit kvalitní
údržbu zelených ploch. Chceme začít využívat vsakové
zásobníky dešťové vody, která dnes zbytečně odtéká
do kanalizace. Zároveň chceme zlepšit celkovou péči o silnice
a chodníky – opravy i úklid.

✔m
 aximální využití dotačních programů Evropské unie,
státu a podobných zdrojů na realizaci projektů na území
našeho obvodu

✔ kvalitní péče o parky a zeleň, výsadba nové zeleně, ochrana
zeleně před zábory

Správa obvodu
Obyvatelům našeho obvodu chceme nabídnout další
možnosti, jak se zapojit do dění na obvodě.

✔ podporujeme stavby severozápadního okruhu
a východního okruhu I/20
✔ navýšíme parkovací kapacity – záchytná parkoviště
u konečných zastávek tramvají číslo 1 a 4, podporujeme
racionální parkovací plochy v sídlištích včetně využití
nových technologií (parkovací zakladače), podporujeme
rozšíření parkoviště u FN Plzeň
✔ podporujeme rozvoj přirozených rekreačních zón – rybníky,
přilehlé lesy
✔ podporujeme takovou variantu úprav konečné tramvaje
číslo 4, která nebude obtěžovat okolí
✔ podporujeme rozvoj cyklostezek i další potřebné
infrastruktury s cílem, aby se cyklistika stala
plnohodnotným způsobem dopravy, dokončení cyklostezky
na zadní Roudné směr Bolevecké rybníky a propojení
cyklostezky na Jateční ulici
✔ podporujeme původní historické lokality, např. Stará
Roudná, Bílá Hora, Bolevec

Sociální oblast
Je důležité pomáhat a podporovat ty z nás, kteří nezvládnou
vše vlastními silami.
✔ podporujeme sociální a pečovatelské služby
✔ koncepční podpora neziskových organizací působících
na území městského obvodu

✔ klademe důraz na veřejný pořádek a péči o veřejná
prostranství – sekání trávy, úklid veřejných prostor, bloková
čištění komunikací, rychlá likvidace autovraků blokujících
parkovací stání
✔ prosazujeme opatření vedoucí k lepšímu zadržování dešťové
vody na obvodě

✔z
 ajistíme přímé přenosy z jednání zastupitelstva
na internetu
✔p
 odporujeme větší zapojení občanů do dění na obvodě
prostřednictvím www.plznito.cz, resp. mobilní aplikace
„Plzeň – občan“

✔ zajistíme průběžné a včasné opravy chodníků a místních
komunikací
✔ naším cílem je kvalitní zimní údržba
✔ v problematických lokalitách zajistíme navýšení kapacity
odpadových nádob a četnost svozu, včetně nádob
na bioodpad

Bezpečnost
Klademe velký důraz na skutečnou i pocitovou bezpečnost
občanů našeho městského obvodu.
✔ řešení problému bezdomovectví v obvodu: rozšířená terénní
práce s lidmi bez domova

Podpořte nás
v komunálních volbách
5.–6. října 2018
www.plzenjakmabyt.cz
@TOP09Plzen1

✔ nulová tolerance hazardu na území městského obvodu

@TOP09.Plzensky.kraj

✔ maximální využití Městské policie pro vyšší bezpečnost
občanů
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