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plzeň mi leží na srdci

Víc, než si myslíte
Mgr. Ondřej Ženíšek
Kandidát na primátora Plzně

Mgr. Ondřej ŽENÍŠEK
se narodil 15. října 1976 a celých 33 let
žije v Plzni. Po maturitě na Gymnáziu
T. G. Masaryka absolvoval magisterský
obor dějepis a francouzský jazyk
na Fakultě pedagogické Západočeské
univerzity. Už v době studia získal další
odborné znalosti během ročního pobytu
v Paříži a stejně dlouhého pobytu
v Madridu. Ještě před ukončením vysoké
školy začal pracovat pro francouzskou
potravinářskou firmu Euroserum ve Stříbře na pozici manažera, kde je
zaměstnán již 8 let.
Ve vrcholné komunální politice je sice novou tváří, to ale neznamená, že by
s plzeňskou komunální politikou neměl žádné zkušenosti. Dva a půl roku byl
řadovým členem politické strany KDU-ČSL, kterou dva roky zastupoval jako
člen městské Komise pro prezentaci města a rok jako člen obvodní Komise
výstavby a územního plánování pro Plzeň 3.
Vznik strany TOP 09 ho ihned zaujal, a to nejen díky jeho pravicovějšímu
politickému přesvědčení a programovým prioritám této nové strany. Proto
krátce po jejím oficiálním vzniku do ní v létě 2009 vstoupil a od počátku se
společně s ostatními podílel na budování její organizační struktury v Plzeňském kraji. Na podzim roku 2009 byl zvolen předsedou Regionální organizace TOP 09 Plzeňsko. O rok později se v říjnových komunálních volbách
uchází jako lídr kandidátky o post primátora města Plzně.
Pokud mu to volný čas dovolí, rád si zahraje lední hokej, squash nebo plážo-

vý volejbal. Futsal a fotbal dokonce soutěžně za fotbalový tým na severním
Plzeňsku. Když se dá dohromady dobrá parta, rád s ní vyrazí i na vysokohorskou túru. Také rád jezdí na koni.
V roce 1990 se stal skautem, kde po dobu 10 let aktivně vedl ostatní své
kamarády a podílel se na šíření skautského hnutí v Plzni.
Velmi dobře hovoří francouzsky, domluví se německy a španělsky a má základní znalosti angličtiny a ruštiny.
Mezi jeho koníčky patří kromě sportu hudba – od klasické po současnou,
divadlo, film, historie, a když se zadaří, tak i četba zajímavé knihy. Ale to se
bohužel kvůli pracovní vytíženosti stává velmi málo :-)
		

Mgr. Michal Vozobule
se narodil 8. prosince 1980 v Plzni.
Po maturitě na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni studoval politologii a evropská
studia na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, kde absolvoval
v roce 2005.
Od roku 2007 je zástupcem ředitelky
Gymnázia Františka Křižíka, kde také již
od roku 2005 vyučuje předměty a semináře zaměřené na dějiny 20. století, politologii a Evropskou unii. Předtím pracoval jako konzultant pro oblast lidských
zdrojů v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje.
V letech 2004–2010 byl členem správní rady Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s., a od roku 2005 je jejím předsedou. V roce 2007 začal
přednášet na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity obor sociální

představení kandidátů
plánování a projektování. V minulosti působil v několika odborných komisích
Rady města Plzně a rad jednotlivých městských obvodů. Jako politický analytik byl členem volebních štábů senátora Richarda Sequense a kandidáta
do Senátu Tomáše Křiklána.

			

Mgr. Ilona JEHLIČKOVÁ
Ilona Jehličková se narodila 12. října
1963 v Jihlavě, kde absolvovala místní gymnázium. Poté si vybrala studium
na Pedagogické fakultě v Plzni, kde
v roce 1987 i úspěšně absolvovala.
Od roku 1989 do roku 2000 pracovala
v Mostě jako učitelka na 1. stupni základní školy. Od září 2000 žije v Plzni, když
začala pracovat jako učitelka na 20. ZŠ
v Plzni na Slovanech. Od roku 2004 je

na této škole zástupkyní ředitele.
Ilona Jehličková je vdaná a má dvě děti. Mezi její zájmy patří sport, cestování
a práce pro humanitární organizace (např. dobrovolná humanitární a mírová
organizace Na vlastních nohou – Stonožka). Jejím přínosem pro tým TOP 09
jsou znalosti a zkušenosti z oblasti školství a vzdělávání, působení ve vedoucí funkci a dlouholetá praxe vyžadující týmovou spolupráci. Je členkou TOP
09, nikdy předtím nepůsobila v jiné politické straně.

Bc. Petr SUCHÝ
se narodil 5. prosince 1978 v Plzni.
Je ženatý a má dva syny. 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.

Jiří BOUDNÍK
se narodil 19. července 1970 v Plzni, kde
studoval Střední průmyslovou školu stavební. V roce 1987 emigroval do USA,
kde vystudoval nejdříve umění na Munson Williams Proctor Institute School of
Art a poté architekturu na věhlasné Cooper Union – Irwin S. Chanin School of
Architecture v New Yorku. V roce 2000
založil firmu Boudnik Design zabývající
se rezidenční architekturou. Po studiích
pracoval jako projekční inženýr pro Cantor Seinuk Consulting Engineers
a jako manažer pro J. A. Jones Construction na několika mrakodrapech
v Manhattanu. 11. září 2001 byl přítomen pádu věží Světového obchodního centra (WTC), kde začal pracovat ihned poté se záchranáři a požárníky
na odklízecích pracích, koordinovaných díky jeho 3D modelům, znázorňujícím statický stav WTC. Do března 2002 sloužil jako konzultant pro Department of Design and Construction, který řídil záchranné a odklízecí práce
na WTC. Poté založil firmu Brainstorm Computer Animated Solutions, LLC,
zabývající se 3D computer imaging za pomoci laserového imaging – Lidar.
Od roku 2003 se věnoval vlastní designérské činnosti v rámci svých firem
a pracoval ve firmě Cetra Ruddy Architects, věnující se designu mrakodrapů
a interiérů v Manhattanu.

MUDr. Rolando ARIAS
Rolando Arias se narodil 12. dubna 1966
v Praze. Je ženatý, má jedno dítě. Podniká, při své práci zajišťuje odborné zázemí při tvorbě zdravotnických informačních systémů. Zároveň je prezidentem
nadačního fondu HHH, který se věnuje
řešení systémových problémů zdravotního zabezpečení a péči o zvláště ohrožené skupiny těžce nemocných pacientů,
práci v nadačním fondu vykonává bez
nároku na odměnu. V posledních letech již ztrácel důvěru ve věrohodnost
politického systému, a to i na komunální úrovni. Jako reakci na přehlíživé
chování tehdejší politické reprezentace v regionu s přáteli založil občanské
sdružení.

Mgr. Aleš JANOUŠEK
Aleš Janoušek se narodil 20. listopadu 1975 v Plzni. Roku 2001 absolvoval
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, obor španělština. Téhož roku
nastoupil na Západočeskou univerzitu
v Plzni a na Gymnázium Luďka Pika jako
učitel španělštiny. Roku 2003 byl jmenován Krajským soudem v Plzni soudním tlumočníkem pro jazyk španělský.
Podílel se na vzniku česko-španělského
bilingvního studia na Gymnáziu Luďka Pika, kde působí jako vedoucí této
bilingvní sekce.

Hana Lilith SEDLÁKOVÁ
se narodila 26. dubna 1948 v Plzni. Vystudovala Střední elektrotechnickou
průmyslovou školu v Plzni. Pracovala
v tepelném hospodářství města Plzně
a po roce 1989 byla předsedou představenstva a ředitelkou akciové společnosti
zaměřené na dodávku tepelné energie.
Do roku 2010 byla ředitelkou Regionální
hospodářské komory Plzeňského kraje.
Věnuje se charitativní činnosti, v současné je prezidentkou Lions clubu v Plzni. Tento klub se zaměřuje na pomoc
občanů se zrakovým handicapem.

Tomáš JÍLEK
se narodil 16. prosince 1970 v Plzni. Je
svobodný, má jednoho syna. Absolvoval
Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni a do roku 1991 pracoval
ve výpočetním středisku České pošty, s.p. Od roku 1991 podniká v oblasti
údržby a výstavby telekomunikačních
sítí. V současnosti řídí středně velkou
servisní společnost s nepřetržitým provozem a s působností ve všech krajích
ČR. Jako projektový manažer a posléze s vlastní poradenskou společností
se od roku 2004 věnoval řadě úspěšných projektů v oblasti cestovního ruchu
a malých vodních elektráren. V oblasti získávání prostředků ze strukturálních
fondů EU pracoval na řadě úspěšných žádostí.

Martin VÍT
se narodil 13. července 1971 v Plzni.
Absolvoval Střední průmyslovou školu
stavební v Plzni, obor dopravní stavitelství. Od roku 2004 pracuje v příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa
a údržba silnic Kralovice na pozici technický náměstek. Jednou z jeho pracovních povinností je příprava a realizace
dopravních staveb, které jsou spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie. Mezi jeho zájmy patří moderní architektura a cestování.
Je ženatý a má dvě děti. Volný čas věnuje rodině, se kterou nejraději sportuje
(plavání, lyžování a cyklistika).
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Doprava, parkování, územní
rozvoj a urbanismus
O dalším rozvoji budou rozhodovat skuteční odborníci
podle potřeb občanů a ve zpětné vazbě na jejich nároky
a potřeby. Změny budeme provádět tak, aby byly efektivní
a jejich realizace zbytečně neobtěžovala. Naším cílem je,
aby město nezmizelo v urbanistickém chaosu a doprava
zbytečně nezatěžovala obyvatele, ale zároveň aby nebyl
zmenšen komfort dopravní dostupnosti pro jedince.
Naším cílem je:
– Kompletní občanská vybavenost, jasná pravidla pro její plánování
– Diskuse o plánovaných projektech (dialog občan – odborník)

– Podpora pokračování výstavby moderního univerzitního kampusu
s kvalitní dostupností MHD

Životní prostředí, odpady,
urbanismus
Máme jasný cíl – krásné a zdravé město. Urbanisticky
zajímavé a kompaktní. Efektivní hospodaření s odpady,
které bude občana motivovat a nebude jej obtěžovat.
Naším cílem je:
– Zklidněním dopravy v centru města a výstavbou okružních komunikací
výrazně vylepšit životní prostředí ve městě

– Jasné a neměnné podmínky veřejných soutěží

– Snížení prašnosti ve městě (včasné kropení ulic, zatravnění
tramvajových pásů apod.)

– Jednotná vize plánování a rozvoje Plzně – pozice městského architekta

– Snížení produkovaných odpadů

– Lepší návaznost spojů MHD, vylepšení napojení hlavního vlakového
nádraží na MHD

– Větší podíl vytříděného odpadu

– Propojení systému cyklostezek, revize stávajících
– Vybudování západního okruhu
– Zklidnění a oživení centra města

Kultura, sport, volný čas
Kultura, sport a možnosti pro volnočasové aktivity
patří k důležitým cílům města. Tyto aktivity zlepšují
kvalitu života obyvatel a zároveň zvyšují atraktivitu
Plzně z hlediska cestovního ruchu. Podporovat chceme
jak masové, tak individuální aktivity. Proto budeme
koncepčně podporovat tyto oblasti přímo, investicemi
ze strany města, ale vylepšíme i podmínky pro vyšší
zapojení soukromého sektoru v oblasti kultury, sportu
a volnočasových aktivit.
Naším cílem je:

Korupce, klientelismus
Otevřenost, racionální výdaje, kontrola a zodpovědnost
pracovníků magistrátu i na osobní úrovni. Informace
dostupné každému občanovi. Zajistíme skutečnou změnu
ve srovnání se zaběhlými neprůhlednými praktikami
v minulosti, které se staly místním smutným folklorem.
Naším cílem je:
– Otevřenost městské správy a větší racionalizace městských výdajů
– Informace dostupné každému občanu
– Průhlednost a neměnnost všech výběrových řízení
– Kontrola a zodpovědnost i na osobní úrovni pracovníků magistrátu

Sociální politika

– Kvalitní realizace projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015
bez toho, aby byly zanedbány klíčové aktivity a zároveň nebyla
předlužená plzeňská městská pokladna

Chceme uvést do života skutečně funkční strategii
pro práci v sociální oblasti. Naším zájmem je podpořit
obzvláště zranitelné a minoritní skupiny obyvatel, jako
jsou senioři a jedinci s hendikepem, tak, aby ve svém
postavení dosáhli na takový komfort, jaký je jen
dosažitelný.

– Nové divadlo, které ovšem přinese evropský rozměr kultury

Naším cílem je:

– Využívání nových školních hřišť v odpoledních hodinách veřejností
a sportovními kluby

– Podpora obzvláště zranitelné a minoritní skupiny obyvatel, jako jsou
senioři a jedinci s handicapem

– Široká kulturní nabídka v Plzni, kterou nabízejí městských institucí,
neprofesionální scéna i nezávislé produkce

Výchova, vzdělání,
věda a výzkum
Chceme podpořit zdravý regionální patriotismus našich
občanů pomocí vhodné výchovy lokální historie atd.
Budeme podporovat a rozvíjet městský stipendijní
systém.
Naším cílem je:
– Podpora všestranného rozvoje základních a mateřských škol
(vybavení, metodika, praxe atd.)
– Rozvoj městského stipendijního systému na více typech

– Naplňování městského plánu sociálních služeb a užší spolupráce
s neziskovými organizacemi
– Podpora zaměstnanosti handicapovaných osob

Podpora podnikání
Budeme maximálně podporovat aktivity podnikatelských
subjektů.
Naším cílem je:
– Otevřením výběrových řízení a posílením elektronických aukcí
vytvořit pro komerční subjekty větší prostor pro získání zakázek
v rámci zdravého konkurenčního prostředí

www.top09.cz
– Podpora výstavby biomedicínského parku při Fakultní nemocnici
Plzeň a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni

– Vyšší efektivnost práce městské policie – Městská policie více
v ulicích, méně u aut

– Vytvoření klidové zóny v centru města, které přinese nutnost
podpory pro podnikatele v pohostinství. S tím souvisí zrevidování
podmínek pro zábor ploch pro předzahrádky

– Předcházení negativním jevům spojené s prevencí ve školách

Příjemný úředník

Bezpečnost

Máme jednoduchý cíl: „Po úřadech obíhají dokumenty,
nikoliv občan.“

Snížíme faktory vytvářející kriminalizující atmosféru.
Budeme usilovat o to, aby se z městské policie stala
skutečně profesionální instituce, která bude efektivně
vymáhat dodržování zákonnosti a bude důvěryhodným
partnerem pro každého Plzeňana.

Naším cílem je:

Naším cílem je:

– Zjednodušení komunikace občanů s úřady spravovanými městem
Plzeň
– Rozšíření úředních hodin, potažmo jejich úplné zrušení
– Systém vzdělávání úředníků, který výrazně vylepší jejich znalosti
a dovednosti

– Omezení a postupné vytěsnění herních automatů

Seznam kandidátů do zastupitelstva města Plzeň
1. Mgr. Ondřej Ženíšek
manažer zahraniční společnosti
TOP 09

13. Ing. Eva Jägerová
jednatelka společnosti
TOP 09

25. Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
učitel na VŠ a výzkumný pracovník
bez politické příslušnosti

37. MUDr. Martin Chomát
farmaceutický reprezentant
TOP 09

2. Mgr. Michal Vozobule
zástupce ředitelky gymnázia
TOP 09

14. Mgr. Radoslav Škarda
vedoucí pracovník knihovny ZČU
TOP 09

26. Mgr. Antonín Procházka
herec, dramatik a režisér
bez politické příslušnosti

38. MUDr. Daniela Pousková
primářka dětské nemocnice
bez politické příslušnosti

3. Mgr. Ilona Jehličková
zástupkyně ředitele ZŠ
TOP 09

15. Bc. Petr Junek
vedoucí produkce v reklamní
agentuře
TOP 09

27. Ing. Anna Stanková
manažerka interního auditu
TOP 09

39. Bc. Andrea Mašínová, MBA
náměstkyně ředitelky FN Plzeň
TOP 09

28. JUDr. Václav Bednář, Ph.D.
vysokoškolský pedagog
TOP 09

40. PhDr. Ivo Maryška, M.A.
podnikatel
bez politické příslušnosti

29. MUDr. Květoslav Baloun
lékař
TOP 09

41. MUDr. Vladimír Miňovský
odborný lékař
bez politické příslušnosti

30. Ing. Luděk Ducz
účetní poradce
TOP 09

42. Jiří Fiřt
podnikatel
TOP 09

31. Svatopluk Čech
technik
TOP 09

43. Ing. Michal Kučera, MBA
produkt manažer
bez politické příslušnosti

32. Ing. Pavel Kučera, Ph.D.
konzultant
TOP 09

44. Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
vědecko-výzkumný pracovník ZČU
bez politické příslušnosti

33. Stanislav Jančík
student
TOP 09

45. Mgr. Jana Poncarová
zástupkyně šéfredaktora
TOP 09

34. Ing. Jaromír Eisman
podnikatel v dřevoprůmyslu
TOP 09

46. Mgr. Milan Podpera
zástupce ředitelky MŠ
bez politické příslušnosti

35. Bc. Kamila Brychová
administrativní pracovnice
TOP 09

47. Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček
ředitel Ledovec, o.s.
bez politické příslušnosti

4. Bc. Petr Suchý
vedoucí programátor
TOP 09
5. Mgr. Aleš Janoušek
učitel na gymnáziu a tlumočník
TOP 09
6. Tomáš Jílek
ředitel servisní společnosti
TOP 09
7. Jiří Boudník
architekt
bez politické příslušnosti
8. MUDr. Rolando Arias
lékař
TOP 09
9. Hana Lilith Sedláková
OSVČ
TOP 09

16. Mgr. Vladimíra Landrgottová
manažerka
TOP 09
17. Ing. Pavel Podaný
vědecko-výzkumný pracovník
TOP 09
18. Mgr. Marcela Kunešová
referentka na KÚ PK
TOP 09
19. MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
odborný asistent na LF v Plzni
bez politické příslušnosti
20. Vladimír Kopal
technik
TOP 09
21. Ing. Karel Martinek
obchodník s nábytkem a doplňky
TOP 09

10. Martin Vít
technický náměstek správy a
údržby silnic
TOP 09

22. Ing. et Ing. Miloš Nový
emeritní děkan FEK ZČU
bez politické příslušnosti

11. Tomáš Trnka
projektový manažer
TOP 09

23. Mgr. Eva Šafránková
učitelka na VŠ a manažerka
TOP 09

12. Ing. arch. Jan Toman
architekt
TOP 09

24. Jan Havel
živnostník
TOP 09

36. Matyáš Vorda
bubeník
bez politické příslušnosti

Plzeňská PM1
jednička
potřebuje
oživit
víc, NEŽ SI MYSLÍTE
Mgr. Michal Vozobule
Kandidát na starostu Plzně 1

Veřejné finance
– maximální
informovanost
veřejnosti
o zakázkách, jejich plnění (plánované náklady
vs. skutečné) a udržitelnosti (náklady / přínosy
sledované po dokončení zakázky)
– využívání elektronických aukcí pro nákup
– důsledná kontrola zhotovitelů a dodavatelů,
řádného plnění smluv, budeme uplatňovat tvrdé
sankce při porušení.
– maximální využití dotačních programů Evropské
unie, státu a podobných zdrojů na realizaci
projektů na území našeho obvodu

Rozvoj území, výstavba a doprava
– podpora stavby severozápadního okruhu

– jasné „NE“ nesmyslnému průtahu Roudnou
–n
 avýšení parkovacích kapacit – záchytná
parkoviště u konečných, vybudování (rozšíření)
parkoviště u FN Plzeň, parkoviště u horního
vchodu zoo, parkovací plochy v sídlištích;
navýšení parkovacích ploch v sídlištích budeme
řešit racionalizací stávajících stání, o případném
rozšíření ploch musí proběhnout veřejná debata
–k
 omplexní program rozvoje všech částí obvodu
–n
 erovnoměrný rozvoj jednotlivých částí obvodu
je dlouhodobě neudržitelný. Zaměření se
i na jeho menší části např. Roudnou, Bílou Horu
či Vinice apod. je nutností a prioritou
–p
 odpora a rozvoj přirozených rekreačních zón
– rybníky, přilehlé lesy, zeleň, místa oddechu
v sídlištích

Slovany
PM2
nepotřebují
slova, ale
společnou práci
víc, NEŽ SI MYSLÍTE
Martin Vít
Kandidát na starostu Plzně 2 – Slovany

Veřejné finance

Rozvoj území a výstavba

Zasazujeme se v první řadě o efektivní a úsporné
využívání finančních prostředků našeho obvodu,
tedy peněz daňových poplatníků. Snížíme proto
v prvé řadě počet uvolněných funkcí ze čtyř
na dvě – v úřadě bude pouze jeden uvolněný
místostarosta místo dosavadních dvou a také
zrušíme uvolněnou funkci předsedy kontrolního
výboru Zastupitelstva MO.

Vytvoříme komplexní program rozvoje okrajových
částí obvodu (Božkov, Koterov, Bručná) a zvýšíme
efektivitu a fungování Komise Rady pro rozvoj
okrajových částí obvodu (KROČ).

V rámci odpovědného hospodaření budeme
usilovat o vyrovnaný rozpočet našeho obvodu
za každý účetní rok.

Podpoříme revitalizaci Petrohradu, celého
prostoru Mikulášského náměstí a rekonstrukci
křižovatky na náměstí Milady Horákové.
Zasadíme se o budování rekreačních zón
v okolí slovanských řek. Řeky jsou přirozeným
prostředím pro rekreaci občanů ve městě a nelze
je využívat jako odpadní stoky. Proto budeme
usilovat o maximální využití jejich přirozeného
rekreačního potenciálu.

– podpora
cyklostezek
i
další
potřebné
infrastruktury (stojany na kola před úřady,
korektní nájezdy na stezky apod.)
– podpora původních a historických lokalit, např.
Staré Roudné, Bílé Hory, Bolevce

Životní prostředí
– kvalitní péče o parky a zeleň, ochrana ploch před
zábory
– důraz na veřejný pořádek a péči o veřejná
prostranství (sekání trávy, úklid veřejných
prostor, rychlá likvidace autovraků blokujících
parkovací stání apod.)
– zasadíme se o co nejrychlejší zrušení poplatků
ve sběrném dvoře pro občany obvodu

Bezpečnost
– maximální využití možností městské policie pro
vyšší bezpečnost občanů ve všech oblastech
(kriminalita, doprava), vytipování míst pro
častější kontroly
– maximální
omezení
nonstop
heren/barů
s herními automaty a maximální zpoplatnění
videoloterijních terminálů v našem obvodě
– realizace opatření ke snížení agresivity a rychlé
jízdy řidičů – retardéry, šikany, optické šikany)

Správa obvodu
– větší zapojení občanů do dění na obvodě, mj.
i prostřednictvím možností, které dnes nabízí
internet
– úřední hodiny každý den, rozšíření působnosti
objednávkového systému „úřad bez čekání“
i na agendy obvodu
– po úřadě musí obíhat dokumenty, ne občan

Životní prostředí
Podpoříme realizaci energetických úsporných
opatření v objektech, které jsou ve správě
ÚMO 2 (např. mateřské školy), včetně využití
evropských
dotací
na
zateplení
budov
a výměnu oken. Zasadíme se o vznik dalších
zelených ploch, parků a prosadíme kvalitní péči
a ochranu ploch stávajících.

Bezpečnost
Ve spolupráci s vedením města Plzně budeme
usilovat o maximální využití možností městské
policie pro vyšší bezpečnost občanů ve všech
oblastech (kriminalita, doprava). Městská policie
musí fungovat jako pomocník občanům, ne
jako represivní složka hlídající dobu parkování
na placených parkovištích.
Budeme usilovat o maximální omezení nonstop
heren a barů s herními automaty a videoloterijními
terminály v našem obvodě a tím usilovat
o eliminaci patologických jevů s tím spojených.

Správa obvodu
Budeme usilovat o větší zapojení občanů do dění
na obvodě, mj. i prostřednictvím možností,
které dnes nabízí internet (např. příprava nové
infrastruktury, akce pořádané ÚMO 2, výběrová
řízení). Úřední hodiny v pondělí a ve středu
chápeme jako komunistický přežitek. Úřad má
být občanovi k dispozici každý den, a to zejména
odpoledne, ne pouze ráno a dopoledne, kdy je
každý v práci. Proto zavedeme úřední hodiny pro
veřejnost každý pracovní den odpoledne.

Bezpečná
a vlídná
trojka

PM3

nejen pro rekreaci, ale i pro individuální dopravu.
Jsme pro klidné centrum Plzně s omezeným
průjezdem automobilů. Zavedeme jednoduchá
pravidla pro zřizování letních předzahrádek
před restauracemi.

Veřejná správa

Dřív, NEŽ SI MYSLÍTE
Mgr. Radoslav Škarda
Kandidát na starostu Plzně 3

Zavedeme návštěvní dny všech radních
obvodu a zavedeme alespoň jeden úřední den
v týdnu s úřední dobou do 19 hodin. Výběrová
řízení musí být maximálně transparentní,
upřednostňujeme
soutěže
pomocí
elektronických aukcí. Všechny informace
ohledně výběrových řízení, budou k dispozici
každému občanu na obvodním internetovém
portálu.

Kultura, sport, volný čas
Bezpečnost
V rámci platné legislativy omezíme počet
výherních hracích přístrojů a videoloterijních
terminálů v našem obvodě. Podpoříme
preventivní programy, které jsou součástí
komplexního řešení kriminality, včetně podpory
projektu Bezpečné město.

Životní prostředí
Rozšíříme možnosti třídění odpadu. Zvýšíme
počet a frekvenci svozu nádob na tříděný
odpad a přistavování kontejnerů na objemný
odpad na území obvodu. Budeme důsledně

kontrolovat protiprachová opatření staveb.
Zasadíme se o provedení důkladné studie
hlukového zatížení a vyjednáme s hlavními
původci hluku (průmyslové podniky) nápravná
opatření.

Výstavba a odpovědné územní
plánování
Podporujeme revitalizaci sídlišť na Borech
a Skvrňanech. Chceme do podob věcných
záměrů těchto projektů maximálně zapojit
občany. Stojany na kola před úřady a důsledné
propojení cyklostezek, bude sloužit uživatelům

Veřejná
služba

PM4

Efektivněji,
NEŽ SI MYSLÍTE

Mgr. Marcela Kunešová
Kandidátka na starostku Plzně 4
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

Zavedeme transparentní financování organizaci
pro volný čas, kulturu, sociální problematiku.
Granty budou obvodem vypisovány s jasnými
kriterii, organizace budou transparentně žádat
o příspěvky přímo k jednotlivým komisím rady
obvodu.

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.
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.

