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PhDr. Jan Fluxa
kandidát na starostu  
Plzeň 2-Slovany

Co se nám v minulých 
letech na Slovanech 
podařilo:
✔  Kulturní dům Šeříková jsme dostali do podoby,  

která odpovídá 21. století.

✔  Zahájili jsme rekonstrukci Jiráskova náměstí 
s důrazem na zapojení veřejnosti  
i odborníků-architektů.

✔  Na základě iniciativy občanů jsme zahájili projektové 
přípravy a rekonstrukce některých vnitrobloků.

✔  Plně jsme zprovoznili nový sportovní a rekreační 
areál na Božkovském ostrově včetně kapacitního 
parkoviště.

✔  Vybudovali jsme novou cyklostezku, která propojuje 
Plzeň-Koterov a Starý Plzenec.

✔  Ve Škoda sport parku v Doudlevcích jsme prodloužili 
in-line dráhu, pro skejťáky postavili nový skate-bowl 
a nyní opravujeme i staré skejťácké hřiště.

✔  V rámci úpravy pěších tras jsme vybudovali schody 
z Mikulášské ulice směrem ke kostelíku U Ježíška.

Naše priority pro volební 
období 2018–2022: 

✔  Zaměříme se na další projekčně připravené 
infrastrukturní projekty, zejména pak místní 
komunikace a chodníky (Plzenecká, Lobezská, jižní 
část Slovanské aleje, další vnitrobloky).

✔  Ve spolupráci s městem budeme trvat na kompletním 
dokončení projektové přípravy rekonstrukce náměstí 
Milady Horákové.

✔  Chceme vybudovat chodník do Hradiště, který zajistí 
bezpečnost chodců mířících do oblíbené lokality 
u řeky.

✔  Budeme usilovat o adekvátní navýšení počtu hlídek 
městské police a o zřízení nového zázemí pro 
strážníky, zejména v problémových lokalitách obvodu 
(Petrohrad).

✔  Na problémových místech upravíme stávající provoz 
na komunikacích – prosadíme zřízení semaforu 
na křižovatce Malostranská-Květná a budeme 
usilovat o vybudování nového přechodu pro chodce 
na mikulášském náměstí směrem od Mikulášského 
gymnázia ke kostelíku U Ježíška.

✔  Budeme prosazovat co nejrychlejší výstavbu 
parkovacího domu u plaveckého bazénu a záchytného 
parkoviště P+R v lokalitě Libušínská-Koterovská, 
stejně tak jako parkovacího domu v areálu Světovaru.

✔  Výrazně rozšíříme zóny rezidenčních parkovacích 
stání a umožníme tak lepší parkování místním 
občanům.

✔  Chceme se dohodnout s vlastníkem chátrajícího 
papírenského parku na podmínkách jeho otevření 
veřejnosti a následně park zkultivovat.
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Podpořte nás 
v komunálních volbách 
5.–6. října 2018



Jan Fluxa  
místostarosta Městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany 
Bezprostředně po  volbách se chci za-
měřit na tři věci. Za prvé je to parkování 
a  okamžité zahájení projekční přípravy 
dvou nových parkovacích objektů, zá-

chytného parkoviště, stejně tak jako rozšíření rezidenčních 
parkovacích zón. Druhým úkolem bude zahájení jednání 
s vedením města a s vlastníkem papírenského parku o jeho 
zpřístupnění veřejnosti a  postupné obnově. Je to sice slo-
žitější majetkoprávní záležitost, ale z našeho pohledu a při 
dostatečné vůli vedení města řešitelná. Papírenský park je 
unikátní kus zeleně prakticky v centru města a měli bychom 
proto jeho stávající stav jednou provždy vyřešit. Třetím prio-
ritním úkolem bude potom snaha prosadit v rozpočtu města 
Plzně na rok 2019 rekonstrukce tří významných slovanských 
ulic – Lobezské, Plzenecké a  jižní části Slovanské aleje. Zá-
roveň se nesmí zapomenout i na odkanalizování Koterova.

Miloš Nový  
emeritní děkan FEK ZČU,  
vysokoškolský pedagog
Slovanské problémy musíme řešit přede-
vším na Slovanech a ne na úrovni celého 
města. Budu se proto zasazovat o změ-
nu statutu města Plzně, která převede 

některé kompetence, které se denně dotýkají života místních 
občanů, na  obvodní radnice. V  tomto smyslu jde například 
o  realizaci drobnějších investičních akcí (chodníků, místních 
komunikací), které jsou dnes řízeny centrálně a jejichž přípra-
va se mnohdy zbytečně vleče. Jde ale také o agendu mateř-
ských školek nebo bezpečnosti. Chci jako zastupitel bránit 
tomu, aby na Slovanech vznikaly nové lokality se sociálně vy-
loučenými osobami nebo s vysokou koncentrací zahraničních 
agenturních pracovníků. Z konkrétních věcí se budu zasazovat 
o vybudování chodníku do Hradiště, který zajistí bezpečnost 
chodců mířících do oblíbené lokality u řeky.

Petr Denk  
učitel na SŠ
Za jednu z priorit považuji zvýšení bez-
pečnosti v našem obvodu, a to zejména 
prostřednictvím navýšení hlídek obec-
ní policie v  problémových lokalitách. 

V  místech se zvýšeným rizikem budu také usilovat o  využití 
moderních technik monitoringu, čímž chci předejít jakémukoli 
typu kriminality. Chci, aby náš obvod měl i nadále vysoký bez-
pečnostní standard, který umožní lidem komfortní a klidný ži-
vot. Dále chci výrazně zefektivnit veřejnou dopravu, u nás je to 
například propojení Božkova s nákupním centrem na Rokycan-
ské trolejbusovou linkou. Toto nákupní centrum je od Božkova 
vzdáleno doslova na dohled a tomu musí odpovídat i snadná 
dostupnost.

Petr Domanický  
historik architektury
Jako velký zájemce o  urbanismus Plzně 
bych rád napomohl s  řešením každoden-
ních strastí běžných obyvatel našeho ob-
vodu v  prostoru jeho ulic, náměstí a  zá-
koutí. Za  jednu z  priorit považuji zvýšení 
bezpečnosti na komunikacích, aby mnohé 

středy obytných oblastí nepřipomínaly nebezpečné tranzitní 
průtahy, ale staly se skutečně příjemným prostředím pro život. 
Bezpečnost pěších včetně dětí je třeba posilovat i  v  trasách 
k významným cílům a  také v úpravách, které jsou pro území 
obvodu teprve připravovány.  Lepší péče o veřejný prostor by 
měla vést rovněž ke zvýšené ochraně pěších a zelených ploch 
před bezohledností, vandaly a vizuálním smogem. Také v tom-
to případě by bylo na místě spojit síly úřadu, dalších institucí 
včetně policie a občanů a jejich sdružení.  

Jiří Konečný  
lektor a člen komise životního prostředí 
Rady MO Plzeň 2 – Slovany
Těší mne, že v  letošních komunálních vol-
bách můžeme jako Zelení podpořit na lo-
kální úrovni právě TOPku tím, že jsme 
součástí jejich kandidátky. Společně mů-
žeme realizovat program, který má smysl 

a hlavně zodpovědně přistupuje k budoucnosti. Osobně vítám 
především podporu rozvoje MHD a cyklodopravy, což je asi na-
snadě, vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech jsem byl 
městským koordinátorem květnové akce "Do práce na kole", 
které se letos účastnilo bez mála 1.000 lidí v Plzni a blízkém 
okolí.
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