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1. Mgr. Marcela Kunešová
31 let, Referent KUPK,  

Plzeň, TOP 09 

2. Bc. Petr Junek
31 let, vedoucí produkce,  

Plzeň, TOP 09

3. Bc. Petr Suchý
32 let, vedoucí programátor, 

Plzeň, TOP 09

4. Mgr. Eva Maříková
68 let, důchodce / středoškolská 

učitelka, Plzeň, TOP 09

5. Pavel Kučera
45 let, zaměstnanec oční optiky, 

Plzeň, TOP 09

6. Ing. arch. Jan Toman
31 let, architekt, Plzeň, TOP 09

7. Josef Ryba
37 let, vedoucí manažer, Plzeň, 

bez politické příslušnosti

8. Michal Kučera
46 let, produkt manažer, Plzeň, 

bez politické příslušnosti

9. Bc. Eva Feketová
36 let, administrativní pracovnice, 

Plzeň, bez politické příslušnosti

10. Václav Lacyk
39 let, projektant dopravních 

staveb, Plzeň,  
bez politické příslušnosti

11. MUDr. Karel Rupert, Ph.D.
36 let, lékař – chirurg, Plzeň,  

bez politické příslušnosti

12. Zdeněk Trnka
45 let, optometrista – podnikatel, 

Plzeň, TOP 09

13. Ing. Petr Boubín
44 let, ekonom v oblasti dopravy, 

Plzeň, TOP 09

14. Bc. Erika Mádrová
32 let, jednatelka občanského 

sdružení, Plzeň,  
bez politické příslušnosti

15. Bc. Pavel Lerch
40 let, programátor, Plzeň,  

bez politické příslušnosti

16. Mgr. Andrea Junková
32 let, archeoložka, Plzeň,  

bez politické příslušnosti

17. Ing. Radek Suchý
47 let, finanční poradce / šermíř, 
Plzeň, bez politické příslušnosti

18. Kateřina Šabacká
20 let, studentka humanitních věd, 

Plzeň, bez politické příslušnosti

19. Zbyněk Kuneš
35 let, obchodní manažer, Plzeň, 

bez politické příslušnosti

20. Mgr. Barbora Topinková
28 let, konzultantka, Plzeň,  

bez politické příslušnosti

21. Jiří Fiřt
41 let, podnikatel, Plzeň, TOP 09

22. BcA. Jana Trnková
36 let, umělecká knihařka,  

Plzeň, TOP 09 

23. Ing. Petr Vicenda
33 let, vedoucí 

vodohospodářského dispečinku, 
Plzeň, bez politické příslušnosti

24. RNDr. Daniel Sprinzl, Ph.D.
30 let, vědeckovýzkumný 

pracovník, Plzeň,  
bez politické příslušnosti

25. Ing. Jan Štrunc
26 let, konstruktér, Plzeň,  
bez politické příslušnosti

www.facebook.com/ 
TOP09.Plzensky.kraj

Mgr. Marcela Kunešová 
Kandidátka na starostku Plzně 4 
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Bc. Petr Junek  
se narodil 27. 2. 1979 v Plzni. Je ženatý, má dvě děti. Je absolventem 
oboru Management kultury na ZČU. Během studií pracoval jako obalový 
designér a v současnosti pracuje jako vedoucí produkce v reklamní 
agentuře. V roce 2009 si naplno uvědomil, že každý občan se musí aktivně 
starat o věci veřejné, a vstoupil do TOP 09, kde byl zvolen předsedou 
místní organizace Plzeň 4. Je členem expertní skupiny pro kulturu a 
školství. 

Je cestovatel a mezi jeho zájmy patří kultura, principy permakultury, 
tedy přístup k nízkoenergetickému, trvale obnovitelnému a udržitelnému 
způsobu života. Hovoří anglicky.

Bc. Petr Suchý  
se narodil 5. 12. 1978 v Plzni. Je ženatý, má dvě děti. Po maturitě 
na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni získal v programu německé spolkové 
vlády zelenou kartu pro odborníky v informačních technologiích. Zde 
následně působil 7 let jako softwarový specialista v přední německé 
firmě dodávající podnikové informační systémy. Po návratu do Plzně 
vede softwarovou firmu, která se zabývá vývojem informačních systémů 
a webových nástrojů. V roce 2010 absolvoval Metropolitní univerzitu, obor 
mezinárodní vztahy a evropská studia. 

Členem TOP 09 je od července 2009, předtím nebyl členem žádné  
politické strany.



Veřejná služba
Budeme pokračovat v již zavedeném institutu veřejné služby 
– zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob s právem 
na příspěvek v hmotné nouzi. Práci jim budeme přidělovat tam, kde 
je to nejvíce potřeba. Využívat je  budeme nejen na úklidové práce, 
ale také na lehkou údržbu a veřejně prospěšné práce v rámci obvodu 
Plzně 4.

Bezpečnost
Ve spolupráci s městem Plzeň přesuneme strážníky městské policie 
od problematiky převážně špatně parkujících aut k dohledu nad 
rizikovými místy, jako jsou parky a průchody, aby byla zvýšena 
zejména bezpečnost žen a dětí.  Budeme prosazovat maximální 
omezení nonstop heren a barů s výherními automaty a uplatňovat 
nejvyšší možné zpoplatnění videoloterijních terminálů.

Komunikace mezi správou a občany
Komunikace mezi Úřadem městského obvodu Plzeň 4 a občany není 
na úrovni, kterou by si zasluhovala. ÚMO4 je zde zejména pro zdejší 
občany, a tak by také občané Doubravky měli být první informováni 
o záměrech a dění v obvodu. Budeme s nimi proto více komunikovat. 
A to zejména úplně jinak fungujícími webovými stránkami ÚMO4, kde 
by byly zveřejňovány všechny zamýšlené záměry a kontakt na osobu, 
která bude přijímat vyjádření občanů k těmto záměrům. Podněty 
by se poté projednávaly na veřejných besedách, jejichž konání by 
se oznamovalo v dostatečném předstihu a nejen na webovkých 
stránkách. Kdo jiný si zaslouží vědět více o dění než občan obvodu?

Volnočasové aktivity, spolupráce s okolními 
obcemi
Budeme podporovat co nejvíce volnočasové aktivity pro děti, mládež,  
dospělé i seniory. Podporujeme rozvoj areálu SKP Rapid ve spolupráci 
s vlastníky i provozovatelem. Preferujeme obnovu a rozvoj existujícího 
sportovního areálu než např. nákladnou přeměnu klidových oblastí 
Špitálského lesa. Záleží nám na rozvíjení sítě stávajících cyklostezek, 
propojení existujících úseků a budeme se snažit o vytváření nových. 
Budeme více spolupracovat s přilehlými obcemi. Záleží nám na jejich 
rozvoji a jejich lepší dostupnosti z města. Chceme iniciovat diskusi 
o výstavbě in-lineové dráhy v prostoru říční nivy z Rolnického náměstí 
do Husova parku.

Spolupráce občanů na přípravě podkladů 
projektových dokumentací výstavby 
a rekonstrukcí
Budeme v maximální možné míře informovat veřejnost 
o připravovaných investičních akcích našeho obvodu tak, aby každý 

jeho občan měl možnost vyjádřit svůj názor na řešenou problematiku. 
Lidé musí mít právo získat jednoduchým způsobem data o záměrech 
projektů výstavby a rekonstrukcí. Veškeré výsledky výběrových 
řízení, včetně uzavřených smluv, budeme uveřejňovat na internetu. 
Cena vysoutěžená ve veřejné zakázce musí být konečná, na rozdíl 
od současné praxe obvodu ÚMO 4. 

Zlepšení a podpora podnikatelského prostředí
Naší snahou bude podpořit a rozvinout podnikání v obvodě. Za základ 
opět považujeme komunikaci mezi podnikateli a Úřadem, hledání 
společných zájmů, podporu zájmů podnikatelů, udržení a další rozvoj 
podnikatelského prostředí na obvodě.

Ekologie, příroda a životní prostředí
Ochrana životního prostředí je naším velkým zájmem. Zasadíme se 
o to, aby sběrný dvůr v Jateční ulici, který poměrně dobře funguje, 
byl pro občany ÚMO4 k dispozici bez poplatků. Jako velký problém 
vnímáme psí exkrementy, a proto zvýšíme počet košů, obzvláště 
v místech, kam se chodí psi nejvíce venčit. Zároveň budeme působit 
na městskou policii, aby dbala na dodržování zákazu vstupu psů 
na dětská hřiště a do parků, kam nemají přístup dovolen.
Zaměříme se na prevenci ochrany životního prostředí formou podpory 
environmentálního centra pro děti a mládež, kde by se seznamovaly 
se způsoby ochrany životního prostředí.
Důležitým bodem pro občany je problematika odpadů. Díky nové 
koncepci odpadového hospodářství na úrovni města by nemělo 
docházet k častým jevům, kdy je kolem odpadových nádob neustálý 
nepořádek. Podpoříme iniciativy vedoucí k vyššímu třídění odpadů.

Podpora seniorů
Záleží nám na názorech a přáních seniorů . Chtěli bychom jim cestou 
vzájemné komunikace usnadňovat život, pomoci v komunikaci s jejich 
věkovými vrstveníky, ve využití jejich volného času.

Kultura, školství a sport
V rámci města lze ovlivňovat mateřské a základní školství. Školky 
v městském obvodě Plzeň 4 prošly z větší části rekonstrukcí 
financované z tzv. Norských fondů. Kapacitně je na tom náš obvod 
pravděpodobně nejlépe ze všech městských obvodů. Budeme se 
snažit prohlubovat spolupráci mezi radnicí a jednotlivými zařízeními. 
Na území obvodu Plzeň 4 funguje jedno z nejlepších kulturních zařízení 
v regionu – divadlo Alfa. Jeho činnost je nadprůměrně hodnocena 
nejen v rámci Plzeňského kraje, ale i v rámci celé republiky. Je proto 
logickým krokem podpora tomuto zařízení, stejně jako podpora 
menším subjektům působícím na území obvodu. 
Chceme podporovat především dětskou sportovní činnost a další 
organizované aktivity pro děti. Každý subjekt nabízející volnočasové 

Mgr. Marcela Kunešová 

se narodila 27. 6. 1979 v Plzni. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze, obor Právo a právní věda. Po celou dobu studia 
a při svém zahraničním studijním pobytu v SRN se zabývala studiem 
německého právního systému a jeho komparací s právní úpravou ČR, 
zejména pak možností se inspirovat a použít dlouhodobě fungující systém 
v právní úpravě ČR. Pracovala jako firemní právnička a v současné době 
působí jako referentka na úseku organizačně správním Krajského úřadu 
Plzeňského kraje, částí úvazku také jako právnička na úseku sociálních 
věcí, zejména sociálně-právní ochrany dětí. Mezi její záliby patří zejména 
péče o malou dceru a sportovní aktivity všeho druhu. 
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aktivity by měl být motivován pevně stanovenou odměnou za dítě, 
které splní předem určené podmínky, jako je například procentuální 
účast na kurzech. 

Urbanismus
Okrajové části ÚMO4 jsou pro nás plnohodnotnými částmi obvodu, 
a tak k nim budeme přistupovat při řešení místních problémů. 
Chceme vyřešit dlouhotrvající problém kanalizace v oblasti Rolnického 
náměstí v Lobzích. Budeme nadále citlivě navyšovat počet 
parkovacích míst. Chceme vyřešit palčivý problém parkování u Pošty 
12. Zde se nabízí její přestěhování do lépe vyhovujících prostor, proto 
iniciujeme jednání s Českou poštou.  
Nová výstavba musí podléhat přísným zásadám, které chceme 
definovat na úrovni města Plzně. Budeme chtít vyřešit situaci 
kolem depa autobusů ČSAD, které svým umístěním logicky nepatří 
do stávajícího prostoru.
Vybudujeme důstojné napojení pro pěší do Červeného Hrádku 
a napojení obytné zóny v Bukovci na MHD.


