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TROJKA
Vánoce v obvodu

Již v listopadu začala insta-
lace vánoční výzdoby v Plz-
ni. V těchto dnech už září ce-
lé centrum města a Vánoční 
trhy jsou v plném proudu.

Advent v Plzni začal rozsvíce-
ním vánočního stromu na ná-
městí Republiky v neděli 30. lis-
topadu. Rozsvícení čtrnáctimet-

rové jedle, kterou městu darova-
li manželé Vozkovi z Božkova, 
sledovaly tisíce lidí. Slavnost-
nímu okamžiku předcházel vá-
nočně laděný kulturní program. 
Představily se pěvecké soubo-
ry Sluníčka a Mariella, dále ko-
morní smíšený pěvecký sbor 
Vox Imperfecta, kvarteto zob-
cových fléten Abateva a orchestr 

Tremolo. Vánoční strom byl roz-
svícen za přítomnosti plzeňské-
ho primátora Martina Zrzavec-
kého a biskupa Františka Rad-
kovského. Ještě před slavnost-
ním rozsvícením stromu začaly 
na náměstí Vánoční trhy. Ty za-
hájil 27. listopadu starosta Měst-
ského obvodu Plzeň 3 Radislav 
Neubauer. Více na str. 6.

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jako 
nově zvolený starosta Vašeho 
obvodu pozdravil a poděkoval 
Vám za projevenou důvěru 
v komunálních volbách. Bě-
hem minulého volebního ob-
dobí, kdy jsem zastával funkci 
místostarosty, jsem se s mno-
hými z Vás setkal zde na úřadě 
nebo přímo v bydlišti, s mno-
hými řešil jejich problémy. 
Ujistil jsem se, že být s Vámi 
v kontaktu má smysl. V no-
vém volebním období chci 
pokračovat v započaté práci 
a jako v tom minulém Vám na-
slouchat a pomáhat řešit Vaše 
problémy, zasadit se o udrže-
ní stávající úrovně služeb pro 
seniory, ale také se zaměřit na 
rodiny s dětmi, čistotu a bez-
pečnost v obvodu.
Jelikož se blíží nejkrásnější 
svátky v roce, chtěl bych vyu-
žít této příležitosti popřát Vám 
a Vašim rodinám příjemné pro-
žití vánočních svátků a šťastný 
nový rok 2015.  

Radislav Neubauer
Starosta MO Plzeň 3
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ZASTUPITELE
Vedení obvodu
Radislav NEUBAUER (ČSSD), starosta

Ing. Jaroslava Maříková (OPAT),
místostarostka

Mgr. Radoslav ŠKARDA (TOP09),
místostarosta

Mgr. David Procházka (ANO 2011), místostarosta

Věk: 49 let
Zaměstnání: starosta MO Plzeň 3 
(v minulém volebním období mís-
tostarosta MO Plzeň 3)
Působnost: odbor majetkový,
oddělení investic a správy odbor 
výstavby, odbor služeb 
Co by bylo třeba zlepšit: Za prvé 
by bylo z mého pohledu třeba nejví-
ce posílit bezpečnost občanů v ulicích 
a v MHD. Chtěl bych podpořit vznik 
institutu okrskového strážníka, který 
bude mít perfektní přehled o situaci ve 
svém svěřeném úseku, a dále podpořit 
rozšiřování kamerového systému a exi-
stenci správců městských parků a měst-
ské zeleně. Zasadím se o zefektivnění 

spolupráce s městskou policií tak, aby okamžitě reagovala na podněty z našeho 
obvodního úřadu, které často dostáváme od občanů. Určitě se budu, a to je za druhé, 
dále snažit vylepšovat péči o životní prostředí v našem obvodu, ať se jedná o úklid 

či péči o zeleň. Přesto, že jsme v minulosti navýšili svoz separovaného odpadu na 3x 
týdně a svoz černých skládek (26t za měsíc) z veřejných ploch ve stejné frekvenci, 
je to evidentně stále málo. Čistý a uklizený obvod je stále jednou z mých priorit. Za 
třetí si zlepšení vyžaduje i situace v dopravě, a to zejména parkování, tedy vybu-
dování parkovišť pro místní obyvatele či případná záchytná parkoviště pro lidi při-
jíždějící do Plzně. Ti by pak do centra města měli použít MHD (systém P+R) nebo 
dojít pěšky (systém P+G). Tyto tři oblasti z mého pohledu vyžadují větší pozornost, 
neboť je preferují, podle mých zkušeností, i občané našeho obvodu.
Co funguje dobře: Spolu se zvýšením počtu svozů separovaného odpa-
du a černých skládek nám v boji s nepořádkem pomáhají i „svozové soboty“. 
Každou první sobotu v měsíci jsou na sedmnácti místech obvodu rozmístěny 
velkokapacitní kontejnery, aby do nich lidé mohli vyhodit staré a nepotřeb-
né věci, které se do normálních odpadních nádob nevejdou. Co nám funguje 
velmi dobře, je spolupráce se seniorskými organizacemi a podpora akcí pro 
jejich aktivní život. Z mnoha projektů mi dovolte připomenout alespoň ty 
pravidelné, a těmi jsou dotované zájezdy, vstupenky do DJKT v Plzni, kurzy 
výuky práce s výpočetní technikou, jarní a podzimní taneční vínky v KD Pek-
lo, školení řidičů seniorů, ocenění Seniora roku a právní poradna pro seniory. 
Myslím, že nám dobře funguje i každoroční podpora neziskových organizací 
a sportovních klubů formou dotací. Zde věřím, že ji budeme moci ještě vylepšit.

Věk: 35 let
Zaměstnání: místostarosta 
MO Plzeň 3
Působnost: odbor finanční, 
odbor dopravy a životního 
prostředí, oddělení dopravy 
Vystudoval Filosofickou fa-
kultu obor Teorie a filosofie 
komunikace. Během studií 
pracoval v Univerzitní knihov-
ně ZČU, odkud odešel z pozice 
vedoucího do veřejné správy. 
Od roku 2010 působil jako 
předseda Kontrolního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 a dále půso-
bil v komisi bezpečnosti.
Co by bylo třeba zlepšit: Problémů, kterých je potřeba 
vyřešit, je mnoho, od bezpečnosti, přes úklidy až po par-
kování pro rezidenty v oblasti u Jižního nádraží. Prvními 
kroky v úřadu byla příprava rozpočtu na rok 2015. Velký 
potenciál rozvoje úřadu jako služby pro veřejnost vidím 
v možnosti zapojení občanů při veřejném plánování in-
vestic a otevření úřadu v poskytování informací, které 
jsou v jiných městech v České republice již standardem.
Co funguje dobře: Jako úspěch považuji soutěž na údržbu 
zeleně a úklidů, která proběhla v minulém roce a výrazně 
snížila ceny za práci.

Věk: 61 let
Zaměstnání: 
manažer projektu 
v rámci Operač-
ního programu 
Výzkum a vývoj 
pro inovace (EU) 
na Západočeské 
univerzitě v Plzni
Působnost: 
odbor majetkový, 
oddělení majetku, 
odbor vnitřních 
věcí, oddělení 

správní, oddělení organizační 
Přesně po osmi letech a jednom dni jsem se vráti-
la na Trojku, tentokrát jako místostarostka. Proč? 
Když jsem v roce 2006 odcházela z komunální 
politiky, byla jsem přesvědčena, že je to navždy. 
Po celkem deseti letech (necelé dva roky jako 
místostarostka a osm let jako starostka) jsem 
opouštěla politiku naprosto znechucena poměry, 
které v ODS, jejíž jsem v té době byla členkou, 
panují. Opouštěla jsem třetí plzeňský obvod, kte-
rý měl už od dob pana starosty Kulhánka takříka-
jíc dobrou pověst. Jak můj předchůdce pan staros-

ta Hajný, tak já, jsme se snažili navázat na pana 
Kulhánka a vést obvod tak, aby byl nejen dobrým 
místem pro život jeho občanů, ale také, aby se 
na jeho úřadě rozhodovalo spravedlivě. Aby na-
příklad všichni uchazeči o veřejné zakázky měli 
stejné podmínky a zakázku dostal vždy ten, kdo 
podal nejlepší nabídku. Výběrová řízení byla ote-
vřená pro všechny, tedy nejen pro ty, kteří byli 
tzv. osloveni, tj. byli v souladu se zákonem vyzvá-
ni k podání nabídky.  To se myslím v následujících 
letech velmi změnilo. Dále je nutné zvýšit důraz 
na čistotu obvodu, dle možností navýšit četnost 
úklidů a důsledně kontrolovat provádění úklidů. 
Chtěla bych, aby provozní doba alespoň části MŠ 
byla minimálně do 18 hod, s ohledem na to, že 
v dnešní době velké procento rodičů pracuje až 
do 17 hodin a provozní doba většiny mateřských 
škol končí mezi 16.00 a 16.30 hod. Stále více lidí 
mne nabádalo, abych se zkusila vrátit a pomoci. 
Vyslyšela jsem je, a protože jsem znamením be-
ran, chci to zkusit. Hnutí Občané patrioti, za které 
jsem byla zvolena, je součástí poměrně široké ko-
alice, která si dává za cíl vést třetí plzeňský obvod 
tak, aby svou trochu pošramocenou pověst vylep-
šil. Věřte mi, že pro to udělám vše, co je v mých 
silách. Držte nám palce!

Věk: 40 let
Zaměstnání: ředitel Exekutorského úřadu
Plzeň – sever
Působnost: odbor dopravy a životního prostředí, 
oddělení životního prostředí, odbor vnitřních věcí 
/ oddělení hospodářské 
Centrální plzeňský obvod mne uchvacuje především 
svojí rozmanitostí. Na jeho území najdeme historic-
ké centrum, starší zástavbu i relativně nová sídliště. 
Také se zde odehrává většina kulturního i sportov-
ního života. Území obvodu je charakteristické také 
umístěním industriálních ploch bývalé Škodovky 
a Borských polí. Ty kontrastují se zelenými plocha-

mi např. sadového okruhu a Borského parku s navazující přehradou a  Škoda-
landem. Lze konstatovat, že obvod je i slušně občansky vybaven. Máme zde 

dostupnou síť zdravotních služeb, škol, obchodů a dalších služeb. Můžeme tedy 
hovořit o prosperující části města. Na druhou stranu, existuje mnoho oblastí, kde 
je zcela jistě co vylepšovat. Vzhledem ke generační obměně obyvatel a rozšiřu-
jící se okrajové zástavbě čelí náš obvod nedostatku míst v mateřských školkách, 
tento se rychle přesouvá i do škol základních. Centrální část, a bohužel nejen ji, 
trápí také nedostatek parkovacích míst a mnohdy zcela kritická dopravní situace. 
Ta je často zhoršovaná ne zcela dobře plánovanými uzavírkami, navíc zbytečně 
prodlužovanými laxností dodavatelů. Další prioritou, již s ohledem k předpoklá-
danému navýšení akcí v rámci projektu EHMK 2015, je jistě zlepšení a zesílení 
úklidu a péče o zeleň, a to hlavně z pohledu kvality a efektivity vynakládaných 
finančních prostředků. Z mého pohledu je pak patrně nejdůležitější otázka zajiš-
tění bezpečnosti. Ať se již jedná o bezpečnost občanů, či bezpečnost silničního 
provozu, je v této oblasti zapotřebí dosáhnout bezpochyby výrazného zlepšení, 
a to již s ohledem na to, že na území Plzně 3 se nacházejí rizikové oblasti jako 
přepravní uzly, centrum noční zábavy či největší městský park. 

ZASTUPITELÉ
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Zeptali jsme se nově zvolených zastupitelů na otázky:
1.) Co by bylo podle Vás třeba v MO Plzeň 3 zlepšit? 2.) Co si myslíte, že v současné době funguje dobře? 

ZASTUPITELÉ MO PLZEŇ 3 (pokračování)

Ing. Petr Baloun (ODS)
Věk: 37 let
Zaměstnání: jednatel
ve společnosti Plzeňské
komunální služby s. r. o. 
1.) bezpečnost a úklidy
2.) údržba zeleně a front office

Jan Fischer (JSNS)
Věk: 36 let
Zaměstnání: OSVČ – živnostník, 
zlatník klenotník, předseda místní 
skupiny Vodní záchranné služby 
Plzeň
1.) modernizovat prostředí a sta-
bilizovat financování provozu ba-
zénu Radbuza v Kozinově ulici, 
zvýšit počet parkovacích stání na 

sídlišti Bory, zejména v oblasti obchodního domu 
Luna, bylo by třeba prodloužit tramvajovou linku 
na Borská pole, vybudování kanalizačního systé-
mu, vodovodu v nově obydlovaných lokalitách Vý-
sluní, okolí Litické přehrady
2.) svozové odpadové dny, elektronická aukce 
energií pro domácnosti, rozvoj ZČU na Bor-
ských polích

Milan Hajšman (KSČM)
Věk: 36 let
Zaměstnání: referent obchodu
a skladu
1.) parkování – rozšíření nových 
rezidentských zón pro místní za 
symbolickou cenu cca 300 – 100 

Kč/rok ve vzdálenosti od centra, vybudování od-
stavných, třeba jen provizorních parkovišť na okra-
jích města v dosahu MHD za cenu 10 Kč/den a pro-
dloužení doby přestupného jízdného z 30 na 60 min 
a zlevněním na 10 Kč
2.) úřad jako celek, nevolené úřednictvo, poděko-
vání všem zaměstnancům úřadu

Aleš Hess (ČSSD)
Věk: 28 let
Zaměstnání: živnostník
Minimálně udržet současnou výši 
dotační podpory sportu a volnoča-
sových aktivit. Zlepšit komunikaci 
mezi ÚMO Plzeň 3 a spolky v obvo-
du. Vytvořit koncepci udržitelnosti 
a rozvoje amatérského sportu a vol-
nočasových aktivit v našem obvodě.

Mgr. Václav Chaloupek 
(OPAT) bezpp
Věk: 65 let
Zaměstnání: OSVČ
1.) rozhodně dokončit rozsáhlé 
a dlouhotrvající rekonstrukce 

v centru města a zlepšit situaci s bezdomovci 
a narkomany, kteří se scházejí v sadech a obtě-
žují obyvatele města
2.) Až na výše uvedené jsem spokojený, jak v sou-
časné době centrální obvod funguje. 

Mgr. Zdeněk Janda
(KSČM) bezpp
věk: 36 let
Zaměstnání: OSVČ
v kultuře - učitel tance a etikety
V našem obvodě chci podpořit 
společenský život, bezpečnost 
a pořádek.

Mgr. Aleš Janoušek
(TOP 09)
Věk: 39 let
Zaměstnání: ředitel gymnázia 
Luďka Pika
1.) prosazovat aktivity k zlepšení 
čistoty úklidem,  opravou chod-
níků, navýšením výsadby zeleně 
a její rekultivace v našich par-

cích, navýšením počtu odpadkových košů a la-
viček, motivovat  obyvatele, aby se sami podíleli  
na péči o své prostředí (např. „Máte svůj strom“), 
systémově se vypořádat s problematikou černých 
skládek (26 tun likvidovaného odpadu, zejména 
z černých skládek, zatěžuje obvodní rozpočet), 
vypracovat projekt Čistý a zelený obvod (inspira-
ce z Prahy: „Čisté chodníky, Více košů v ulicích, 
Lavičky pro centrální obvod, Rozkvetlé školy“) 
2.) koncepce podzemních kontejnerových stání na 
separovaný odpad byl krok správným směrem, prá-
ce vedení obvodu pro seniory

MUDr. Ing. Veronika 
Jilichová Nová (ODS)
Věk: 38 let
Zaměstnání: praktický lékař
pro děti a dorost
1.) vyřešit rezidenční parkování 
v některých částech MO Plzeň 3,  
obohacovat  veřejný prostor, 
konkrétně například postavit 
dětské hřiště v historickém cen-

tru a fitness parky ve stávajících oblíbených re-
kreačních oblastech
2.) Centrální obvod je zajímavé místo k žití, MO 
Plzeň 3 nabízí pro všechny věkové kategorie ne-
spočet zajímavých aktivit, MO 3 rozvíjí a zlep-
šuje životní prostor – oprava vnitrobloků, revi-
talizace parků.

Petr Kastner (JSNS) bezpp
Věk: 61 let
Zaměstnání: vedoucí pracovník
1.) hlavně bezpečnost v centrál-
ní části obvodu, a dále rozšiřovat 
kulturní akce pořádané obvodem 
pro občany
2.) Do konce minulého období vše 
fungovalo dobře, jak to bude dál, 
to opravdu nevím. 

Mgr. Robert Kaše
(ČSSD)
Věk: 47 let
Zaměstnání: advokát
Ve velmi obecné rovině pokračo-
vat ve snaze, aby Trojka byla ob-
vod, kde se hezky žije.

as. MUDr. Jiří Klečka, 
Ph.D., MBA (JSNS) bezpp
Věk: 42 let
Zaměstnání: lékař, urolog , vyso-
koškolský učitel
1.) zlepšit čistotu ulic, hlavně 
v okolí  kontejnerů na tříděný od-
pad, včetně dohledu na odklízení 

exkrementů psů, dohled městské policie na pořá-
dek v ulicích v exponované časy (pátek a sobota 
večer a noc), podpora bezbariérových přístupů do 
institucí a lékařských prostor
2.) snaha o získání dotací z evropských fondů, kva-
litní práce úředníků v terénu, komunikace s občany 

Dušan Kokoška (ČSSD) 
Věk: 40 let
Zaměstnání: invalidní důchodce 
V současné době nemám žádné 
zásadní návrhy ani výhrady k fun-
gování Městského obvodu Plzeň 3.

Vlastimil Malina
(OPAT) bezpp
Věk: 50 let
Zaměstnání: vedoucí střediska
1.) smysluplné využití finančních 
prostředků, důsledné kontroly 
obvodem financovaných zakázek, 

zajištění pořádku i mimo centrum města – i tam žijí 
lidé, dostupnost parkování soukromých vozidel pro 
obyvatele sídliště Skvrňany
2.) musí být samozřejmostí – nechť posoudí občan

Petr Marek (ČSSD)
Věk: 40 let
Zaměstnání: vedoucí střediska
1.) bezpečnost a pořádek v obvodu, 
rozšiřování parkovacích míst, rozvoj 
zeleně a péče o ni, rozvoj  sítě cyklo-
stezek, dostatečná kapacita MŠ

2.) třídění odpadů, bezplatný svoz objemného od-
padu, podpora sportu a zájmových spolků

MUDr. Marie Mastná 
(JSNS) bezpp
Věk: 64 let
Zaměstnání: stomatolog
1.) bezpečnost, doprava (dokonče-
ní západního okruhu)
2.) svoz tříděného odpadu, obnova 
(úprava) dětských hřišť 

Bc. Karolina Nováková 
(ČSSD)
Věk: 25 let
Zaměstnání: asistentka předsedy 
Výboru pro zadávání veřejných 
zakázek ZMP
1.) zkvalitnění údržby veřejných 
prostranství, bezpečnost občanů 
a ochrana jejich majetku, zlepše-
ní dopravní obslužnosti obvodu, 

vybudování nových parkovacích míst, podpora ak-
tivního života seniorů a handicapovaných, oživení 
obvodu včetně sportovních a kulturních akcí
2.) navýšení počtu svozů separovaného odpadu, zave-
dení svozu černých skládek, dotační podpora velkého 
množství sportovních a neziskových organizací

ZASTUPITELÉ
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Prof. MUDr. Miloš Pešek, 
CSc. (KDU-ČSL) 
Věk: 64 let
Zaměstnání: přednosta Kliniky 
pneumologie a ftizeologie
LF UK a FN
1.) Oblast, na kterou se chci v nastá-
vajícím období zaměřit, je oblast 
životního prostředí a jeho zlep-

šování a kultivace.
2.) V současné době funguje podle mne dobře do-
pravní obslužnost. 

Ivona Rybová (ANO 2011)
Věk: 50 let
Zaměstnání: podnikatelka 
1.) málo kroků činěných k oživení 
centra
2.) vzhled obvodu a péče o ni 
včetně posledních úprav sado-
vého okruhu 

Jiří Strobach (JSNS)
Věk: 53 let
Záměstnání: manažer
1.) Kompletní reorganizace měst-
ské policie se zaměřením na zvý-
šení počtu pěších hlídek měst-
ských policistů na úkor snížení 
počtu jízdních hlídek ve vozidlech, 
zvýšení počtu parkovacích míst,  

omezení tranzitní dopravy zejména na Klatovské 
třídě a urychlené dokončení západního okruhu, ře-
šení bezdomovectví. To vše jsem měl i v programu 
našeho politického hnutí. Na řadě věcí jsem jako 
starosta již pracoval a budu rád, když nové vedení 
bude v těchto věcech pokračovat. I přesto, že jsme 
volby vyhráli, skončili jsme v opozici. Ale věřte 
mi, že dále budu pracovat pro lepší život na Trojce. 
Byť je moje funkce předsedy kontrolního výboru 
neuvolněná, budu pečlivě kontrolovat rozhodnutí 
a hospodaření současného vedení.
2.) revitalizace chodníků a vnitrobloků, svozové 
dny, spolupráce se seniorskými svazy a mateř-
skými školami, vzdělávací a společenské progra-
my pro seniory

Mgr. Eva Šafránková 
(TOP 09)
Věk: 35 let
Zaměstnání: manažer 
1.) zklidnění dopravy, regulace 
hazardu, větší bezpečnost, efek-
tivnější a systematická podpora 
organizátorů kulturních a volno-
časových aktivit stejně jako nezis-
kových organizací, zveřejňování 
smluv na internetu

2.) pravidelné sběrné dny s možností bezplatného 
odložení velkoobjemového odpadu

Mgr. Jakub Šauer
(ANO 2011)
Věk: 32 let
Zaměstnání: advokát 
1.) nedostatečná bezpečnost zvláště 
ve večerních a nočních hodinách, 
a to hned v několika lokalitách 
2.) snaha o vylepšování zeleně 
včetně revitalizace Borského par-
ku, umístění všech tří velkých sta-
dionů na našem obvodu 

Ing. Stanislav Šec
(KDU-ČSL)
Věk: 31 let
Zaměstnání: programátor  
1.) bezpečnost v problémových 
oblastech (Borský park u koneč-
né tramvaje č. 4 a další), úklid, 
revitalizace míst pro trávení vol-

ného času rodin (prolézačky, hřiště), čerpání do-
tací, možnosti parkování
2.) ve většině oblastí MO Plzeň 3 je dobrá ob-
služnost MHD

Ing. Pavel Šrámek
(ANO 2011)
Věk: 49 let
Zaměstnání: ekonom, poslanec 
parlamentu ČR, podnikatel, spo-
lumajitel farmy Milknatur.cz  
1.) upravit hospodaření s cílem sni-
žovat náklady a zvyšovat finanční 
prostředky na smysluplné investice

2.) zapojení občanů do energetické burzy, bezplatná 
právní poradna pro seniory, to, že obvod je sídlem vět-
šiny plzeňského průmyslu

Miloslav Švantner 
(KSČM)
Věk: 65 let
Zaměstnání: důchodce
1.) budování domů pro seniory s pe-
čovatelskou službou
2.) provoz multifunkčního areálu 
Škodaland

Mgr. Ivan Tafat (ODS) 
Věk: 31 let
Zaměstnání: středoškolský učitel 
matematiky a zeměpisu na Gym-
náziu, Plzeň, Mikulášské náměstí
1.) čistotu obvodu, bezpečnost 
(není v naší kompetenci, tedy řešit 
ve spolupráci s MMP), regulovat 
výrazněji hazard (souvisí i s před-
cházejícím) a zlepšit dopravní si-

tuaci včetně dopravy v klidu (parkování)
2.) podpora volnočasových aktivit občanů, různých 
zájmových spolků a organizací důchodců a zdra-
votně postižených občanů, svoz odpadu, včetně 
měsíčního umisťování velkokapacitních kontejnerů

Jiří Weger (ANO 2011)
Věk: 36 let
Zaměstnání: živnostník
1.) špatný stav komunikací do okra-
jových částí obvodu, nedostatečná 
propojenost cyklostezek, nedosta-
tečný úklid zvláště po zimním po-
sypu, špatný stav dětských hřišť
2.) občanská vybavenost – rozmís-

tění zdravotní a obchodní sítě

Pavel Zeman (ANO 2011)
Věk: 63 let
Zaměstnání: důchodce
1.) nedostatečný úklid veřejných 
prostranství, parkovací možnosti, 
chybějící tramvajové spojení na 
Borská pole včetně realizace vý-
stavby plánované tramvajové tratě, 

nedostatečná sportovní nabídka pro neprofesionály
2.) přístup pracovníků Úřadu MO Plzeň 3 k obča-
nům, postupná snaha o dopravní zklidnění sídlišt-
ních i vilových lokalit

Veronika Zettlová
(JSNS) bezpp 
Věk: 32 let
Zaměstnání: asistentka ředitele 
ve společnosti PMDP, a.s.
1.) Na území MO Plzeň 3 by se 
mělo daleko častěji a intenziv-
něji komunikovat s občany tzv. 
„napřímo“ formou veřejných 
meetingů, např. řízenou tematic-
kou odpolední diskuzí s občany 

konkrétních lokalit MO Plzeň 3. Veřejnost po-
třebuje znát a hlavně být v častějším kontaktu 
se zvolenými zastupiteli, zejména na komunální 
úrovni by měl impuls k vzájemné komunikaci 
s občany vycházet právě ze strany jimi zvolených 
zástupců. Domnívám se, že občan centrálního 
obvodu řeší tři stěžejní problémy: bezpečnost, 
pořádek v ulicích a dopravu. Proto je potřeba 
zvýšit četnost pěších hlídek městských policis-
tů, zajistit větší pořádek v ulicích (zvýšit četnost 
vysypávání odpadkových košů, navýšit kapacitu 
kontejnerů na tříděný odpad, zvýšit počet svozo-
vých dnů) a omezit tranzitní dopravu v centru 
a obytných zónách a podpořit její přesun na bu-
dované městské okruhy.
2.) Myslím si, že se v minulých letech poměrně 
úspěšně podařila navázat vzájemná komunikace se 
seniory MO Plzeň 3 a zároveň se vyvíjela podpora 
jejich vzdělávání a kulturního vyžití. Docházelo 
rovněž k racionálnímu rozšiřování kapacit mateř-
ských školek s možností i jiného účelového využití 
prostor v návaznosti na předpokládaný demogra-
fických vývoj v budoucích letech.

Mgr. Ondřej Ženíšek 
(TOP 09)
Věk: 38 let
Zaměstnání: do října 2014 před-
seda Kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Plzně 
1.) navýšení počtu parkovacích 
míst pro obyvatele obvodu, sní-

žení počtu heren, častější úklidy ulic a veřejných 
prostranství, maximální transparentnost fungování 
úřadu – komunikace s občany, zveřejňování výdajů 
a příjmů, konečně otevřená a transparentní výběro-
vá řízení, zveřejňování smluv na internetu
2.) Podařilo se vysoutěžit nové smlouvy na údrž-
bu zeleně, které jsou mnohem výhodnější než za 
posledních 8 let.

ZASTUPITELÉ MO PLZEŇ 3 (pokračování)

ZASTUPITELSTVO
MO PLZEŇ 3 BUDE V ROCE 
2015 ZASEDAT V TĚCHTO
TERMÍNECH:
16. února, 27. dubna, 22. června, 
14. září, 23. listopadu

Dne 7. listopadu 2014 bylo na 
ustavujícím Zastupitelstvu 
MO Plzeň 3 zvoleno nové vede-
ní Městského obvodu Plzeň 3 
a byla schválena jedenáctičlen-
ná Rada MO Plzeň 3. 

ZASTUPITELÉ
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Krátce z obvodu
Městský obvod Plzeň 3 získal 
začátkem října prestižní cer-
tifikát od United Registrar Of 
Systém, který byl udělen ja-
ko osvědčení o systému zajiš-
ťování kvality v organizaci. 
Certifikát se vztahuje na vše-
obecné činnosti státní správy 
a samosprávy.

•
V Plzni se uskutečnily dvě vý-
znamné pamětní události. 28. říj-
na 2014 se v podvečerních hodi-
nách uskutečnilo na náměstí 
T. G. Masaryka v Plzni slavnost-
ní shromáždění u příležitosti 
96. výročí založení Českosloven-
ska. A v pondělí 17. listopadu si 
Plzeň připomínala začátek sa-
metové revoluce před dvace-
ti pěti lety a rovněž uzavření 
českých vysokých škol v roce 
1939. Stovky lidí se sešly před 
katedrálou sv. Bartoloměje 
k požehnání zvonům, které byly 
nově umístěny ve věži katedrály.

•
V Českém údolí za plzeňskou 
věznicí na Borech byl polo-
žen základní kámen budoucí-
ho pomníku věnovaného tisí-
cům obyvatel Československa 
vyhnaným před druhou světo-
vou válkou z pohraničí. Památ-
ník bude vyrobený z hořického 
pískovce a tyčit se bude do výš-
ky tří metrů. Stát by měl na 
kraji Plzně zhruba za rok.

•
Město nabízí obchodníkům 
v centru možnost spoluprá-
ce se studenty Fakulty desig-
nu a umění Ladislava Sutna-
ra při zpracovávání návrhů 
pro výkladní skříně. Jedná 
se o dílčí projekt koncepční-
ho dokumentu, kterým chce 
městská správa přispět k oži-
vení a zatraktivnění historic-
kého jádra. 

•
Přes 60 tisíc malých i velkých 
nadšenců svezl za necelé dva 
měsíce výtvarný kolotoč Le 
Manège Carré Sénart na ná-
městí Republiky. I přes znač-
nou podporu ze strany sponzo-
rů ve formě volných vstupenek 
se prodalo 32 850 lístků. V úte-
rý 28. října padl návštěvnický 
rekord, za celou dobu fungová-
ní manéže se v rámci oslav vzni-
ku republiky na kolotoči svezlo 
1 813 platících návštěvníků.

Primátorem města Plzně se stal Martin Zrzavecký
Noví městští zastupitelé na svém 
ustavujícím zasedání schválili 
devítičlennou Radu města Plzně 
(dále jen RMP) ve složení primá-
tor města Plzně, pět náměstků 
primátora a další tři radní s tím, 
že primátor města Plzně, všichni 
náměstci primátora města Plz-
ně a další dva členové RMP jsou 
uvolněni pro výkon své funkce. 
Jeden člen RMP zůstane pro vý-
kon své funkce neuvolněn.

Primátorem byl 28 hlasy zvolen 
Martin Zrzavecký (ČSSD), prv-
ním náměstkem pro oblast kultu-
ry, cestovního ruchu, památkové 

péče a projektu Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015 Mar-
tin Baxa z ODS (27 hlasy), ná-
městkem pro oblast ekonomickou 
Pavel Kotas z ČSSD (27 hlasy), 
náměstkem pro oblast dopravy 
a životního prostředí Petr Náhlík 
z KDU-ČSL (27 hlasy), náměstkem 
pro oblast technickou Pavel Šin-
delář z ODS (28 hlasy) a náměst-
kyní pro oblast školství a sociál-
ních věcí Eva Herinková z ČSSD 
(27 hlasy). Zastupitelstvo zvolilo 
i ostatní uvolněné členy rady pro 
oblast nakládání s majetkem měs-
ta Helenu Matoušovou z ODS (27 
hlasy), pro oblast podpory podni-

kání a sportu Michala Dvořáka 
z hnutí Občané patrioti (28 hlasy) 
a neuvolněného člena rady pro ob-
last správy městských nemovitos-
tí Davida Šloufa z ODS (27 hlasy).
Do funkcí uvolněných členů za-
stupitelstva, předsedy Kontrolního 
výboru ZMP byl zvolen Roman 
Zarzycký z hnutí ANO 2011 (35 hla-
sy), předsedou Výboru pro zadávání 
veřejných zakázek ZMP se stal Jiří 
Kuthan z ČSSD (26 hlasy). Funkci 
neuvolněného předsedy Finančního 
výboru ZMP bude vykonávat Jiří 
Šneberger z ODS (získal 33 hlasů).
První řádné zasedání zastupitel-
stva se konalo 11. prosince 2014.

Orgány MO Plzeň 3 
RADNÍ:
Radislav Neubauer (ČSSD)
Mgr. Radoslav Škarda (TOP 09)
Ing. Jaroslava Maříková (OPAT)
Mgr. David Procházka (ANO 2011)
Ing. Petr Baloun (ODS)
MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová (ODS) 
Mgr. Robert Kaše (ČSSD) 
Bc. Karolina Nováková (ČSSD)
Mgr. Jakub Šauer (ANO 2011)
Ing. Pavel Šrámek, MBA (ANO 2011) 
Mgr. Ondřej Ženíšek (TOP 09) 

FINANČNÍ VÝBOR ZMO PLZEŇ 3
Předseda: Ing. Stanislav Šec (KDU-ČSL)

KONTROLNÍ VÝBOR ZMO PLZEŇ 3
Předseda: Jiří Strobach (JSNS)

KOMISE RADY MO PLZEŇ 3:

Komise regulační Rady MO Plzeň 3

Komise majetková Rady MO Plzeň 3

Komise výstavby, dopravy a územního plánování
Rady MO Plzeň 3

Komise investic a údržby Rady MO Plzeň 3

Komise životního prostředí Rady MO Plzeň 3

Komise pro veřejný pořádek a bezpečnost
Rady MO Plzeň 3

Komise pro občanské záležitosti Rady MO Plzeň 3

Komise pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
Rady MO Plzeň 3

Komise kulturní Rady MO Plzeň 3

Komise pro transparentní a otevřený úřad
Rady MO Plzeň 3

Ve čtvrtek 13. listopadu se na 
Štefánikovo náměstí v Plzni 
uskutečnil pietní akt k uctění 
památky československých dů-
stojníků plk. Ladislava Svobo-
dy, škpt. Josefa Kučery a kpt. 
Václava Ženíška, kteří byli před 
dvaašedesáti lety popraveni ko-
munistickou zvůlí.

Vzpomínkové setkání zorganizo-
valo Krajské vojenské velitelství 
Plzeň, na jejichž budově se pa-
mětní deska nachází. Slavnostní 
událost zahájil ředitel velitelství 
plukovník gšt. Ing. Roman Kuče-

ra, přítomní drželi minutu ticha 
a zazněla také česká státní hym-
na. Za Městský obvod Plzeň 3 po-
ložil pamětní věnec místostarosta 
Mgr. Radoslav Škarda.
„Ani v dnešní době, kdy už se 
mnohým mohou zdát hrůzy 
války příliš vzdálené, bychom 
neměli zapomínat na hrdiny 
tehdejší doby a zločiny komu-
nismu. Proto jsem rád, že jsem 
mohl při této příležitosti ales-
poň krátce uctít památku obča-
nů města Plzně, kteří se bohužel 
stali oběťmi tehdejší komunis-
tické doby,“ uvedl Mgr. Škarda. 

Pietního aktu se zúčastnili také 
příbuzní obětí a žáci z nedaleké 
Benešovy základní školy.

Uctění památky vojenských důstojníků
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Na počátku října někdejší kouč 
fotbalové Viktorky a současný 
reprezentační trenér přijel do 
Plzně. Ve Štruncových sadech 
si zasadil se zástupci obvodu 
svoji vrbu. 

Trenér dostal vrbu v Plzni jako 
dárek. Štruncovy sady jsou dru-
hým místem po slovanských 
Chvojkových Lomech, kde má 
Pavel Vrba svůj strom. U fotbalo-
vého stadionu si ale vrbu zasadil 
sám. Pomohli mu zástupci vede-
ní obvodu Jiří Strobach a Radi-
slav Neubauer. Pro trenéra nebyl 
problém vzít do ruky lopatu. „Já 
jsem zvyklý ze školy. Měli jsme 
pracovní výchovu, pozemek, a ten 
jsme pravidelně okopávali a sbí-
rali jsme tam úrodu. Teď už toho 
času moc nemám, abych se mohl 

věnovat zahrádkaření,“ přiznal 
po zasazení stromu Pavel Vrba.
Trenér slíbil, že bude svoji vrbu 
ve Štruncových sadech kontro-
lovat. „Vždycky zaparkuji tady 
někde blízko a půjdu se podívat, 
jak roste. Budu to kontrolovat,“ 
řekl trenér, který přiznal, že Pl-
zeň je stále jeho srdeční záleži-
tostí. „Přiznám se, že jsou kluby, 
které mám v srdíčku. Je to Ba-
ník, který mě vychoval, a Plzeň, 
která mě dostala tam, kde jsem 
dnes. Sleduji Plzeň, rád se na 
ni dívám, protože si myslím, že 
pokračuje v dobrých výkonech. 
Samozřejmě teď je v Plzni trochu 
zklamání, že se nehrají evropské 
poháry, ale jsem přesvědčený, 
že to mužstvo má svoji kvalitu. 
A že se brzy v evropských pohá-
rech objeví.“ 

Vánoční trhy s bohatým pro-
gramem na plzeňském náměstí 
Republiky vytvářejí tu pravou 
adventní atmosféru. Začaly na 
konci listopadu a trvat budou až 
do 23. prosince. 

Nejkrásnější a nejoblíbenější trhy 
roku zahájil 27. listopadu starosta 
Městského obvodu Plzeň 3 Radi-
slav Neubauer. Centrum města 
provoněl svařák, punč a další vá-
noční dobroty. Ochutnat můžete 
několik druhů svařeného vína, 
medovinu, perníčky, staročeský 
trdelník, oblíbeného čertíka v lo-
kši, klobásky nebo poctivé bram-
bůrky. Trhovci nabízejí ozdoby 
a další vánoční zboží. Sortiment 

je bohatý, možná tu vyberete i ten 
pravý vánoční dárek. Opět ne-
chybí živý betlém, který je velmi 
atraktivní hlavně pro děti. K vidě-
ní je dřevěný betlém s postavami 
v životních velikostech, který se 
stal v loňském roce novinkou a vel-
kým lákadlem.
Vánoční pošta je tentokrát v Mee-
ting pointu na náměstí. Každý 
den od 10 do 17 hodin včetně ví-
kendu pošťák dává na pohlednice 
Ježíškovské razítko. Naposledy 
bude pošťák úřadovat 23. pro-
since. Každý den trhy nabízejí 
i doprovodný program. Velkým 
lákadlem je každoroční společ-
né Zpívání koled, letos se usku-
teční 17. prosince.

Pravá atmosféra Vánoc v centru města

Pavel Vrba si zasadil svoji vrbu 

Už šestým rokem se na náměstí 
Republiky v Plzni bude v pátek 
19. prosince zdarma rozlévat výbor-
ná gulášová polévka. Předvánoční 
rozlévání gulášové polévky pořádá 
obvod především pro sociálně slab-

ší spoluobčany, ale ochutnat mo-
hou samozřejmě i všichni ostatní.  
Celkem 100 litrů gulášové polévky 
bude vedení a představitelé obvodu 
rozlévat v pátek 19. prosince od 
15 hodin na náměstí Republiky.

Zveme na tradiční 
vánoční gulášovku

AKTUALITY
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Městský obvod Plzeň 3 vyhlásil 
v letošním roce již šestý ročník 
ankety Senior roku. Slavnostní 
zakončení a oznámení vítězů se 
uskutečnilo ve středu 1. října na 
podzimním tanečním vínku pro 
seniory v KD Peklo.

V soutěži jsou oceňováni senioři, 
kteří aktivně přispívají k životu 
v obvodu např. pracují ve pro-
spěch ostatních či rozdávají své 
bohaté zkušenosti. V letošním 
roce bylo nominováno sedm ak-
tivních seniorů – Libor Dvořák, 
Petr Tenk, Ing. František Štochl, 

Bohuslava Cibulková, Eva Fikr-
lová, Alena Kormundová a Ing. 
Jiří Čermák.
Na třetím místě se umístila třiase-
dmdesátiletá Alena Kormundová, 
velká opora Svazu důchodců ČR 
– Plzeň Skvrňany. Zastává zde 
funkci pokladní, zajišťuje zájez-
dy, prohlídky zámků, školí na po-
čítači seniory a pomáhá v Letec-
kém klubu v Plasích. Druhé místo 
obsadila šestasedmdesátiletá Eva 
Fikrlová, která se po autonehodě 
ocitla na invalidním vozíku. Se 
svým handicapem se však naučila 
žít plnohodnotný život a aktivně 

se zapojila do práce ve svazu tě-
lesně postižených. 
Vítězem se stal Petr Tenk. Ten ve 
svých pětašedesáti letech vede 
dvakrát týdně tenis pro děti, pořá-
dá turnaje, stará se o celý sportov-
ní areál na Nové Hospodě, zajiš-
ťuje opravy a materiál a v zimě se 
stará o sokolovnu a o chod oddílu 
stolního tenisu. Opět nechyběla 
ani zvláštní cena poroty.  Tu si od-
nesl Ing. Jiří Čermák, který vede 
Svaz důchodců ČR, Plzeň – Bory. 
Všichni nominovaní získali dárky 
a pamětní listy, vítězové dostali 
hodnotné ceny.

Ve čtvrtek 20. listopadu na-
vštívil Úřad městského obvodu 
Plzeň 3 předseda Rady seniorů 
města Regensburg pan Josef 
Mös, který v doprovodu tlumoč-
níka Stanislava Tyšera poblaho-
přál Radislavu Neubauerovi ke 
zvolení do funkce starosty měst-
ského obvodu.

Ostatně to nebyla jeho první ná-
vštěva obvodní radnice. Vždy, 
pokud přijede do Plzně, nezapo-
mene navštívit vedení obvodu, se 
kterým ho pojí přátelské vztahy. 
„S panem Josefem Mösem se již 
dlouho známe a spolupracujeme 
zejména při zajišťování akcí mezi 
českými a bavorskými seniory,“ 
informuje Radislav Neubauer, sta-
rosta centrálního obvodu.  Jedna-

lo se především o akce „Zasazení 
stromu přátelství“ v Regensburgu 
či plavbu plzeňských seniorů po 
Dunaji na palubě „Křišťálové lodi“ 
u příležitosti dvacátého výročí 
vzniku partnerství mezi městy Pl-
zeň a Regensburg. „Dosavadním 
vrcholem naší spolupráce pak bylo 
setkání seniorských organizací tří 
zemí, tedy Česka, Německa a Slo-
venska, pod názvem Tři státy – tři 
města – tři jazyky – tři partneři, 
které se konalo před dvěma roky 
v Líních u Plzně,“ dodal Radislav 
Neubauer. Oba představitelé na 
závěr návštěvy vyhodnotili dosa-
vadní spolupráci jako velmi zdaři-
lou s tím, že na dalších projektech 
budou intenzivně a s předstihem 
spolupracovat, aby byly úspěšné, 
stejně jako ty předchozí. 

V Plzni byl zvolen Senior roku 2014

Starosta přivítal vzácnou návštěvu z Regensburgu

GRATULUJEME KE ZLATÝM SVATBÁM
Manželé Dagmar
a Emanuel Březinovi
Zlatá svatba se konala na radnici 
v sobotu dne 12. září.

Manželé Zdeňka
a Karel Laškovi 
Zlatá svatba se konala v místě 
bydliště dne 18. října.

Manželé Miloslava
a Ladislav Štěpánkovi
Zlatá svatba se konala 11. listopadu 
v obřadní síni radnice.

INFORMACE PRO SENIORY
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Máte již své sedadlo v Novém 
i Velkém divadle v Plzni na rok 
2015? Divadlo J. K. Tyla prodává 
předplatné na nadcházející kalen-
dářní rok už od září, do 28. lis-
topadu ale nabízí nevyzvednutá 
místa dosavadních abonentů no-
vým zájemcům. Program na rok 

2015 v divadlech je mimořádně 
bohatý. Máte-li zájem o předplat-
né, stačí navštívit oddělení pro-
deje a služeb Divadla J. K. Tyla 
v Sedláčkově ulici 2 v Plzni, kde 
vás uvítají pracovnice předplatné-
ho vždy od pondělí do pátku od 9 
do 18 hodin. „Celkem 43 abonent-

ních skupin zahrnujících 36 růz-
ných titulů dává jistě dostatečnou 
možnost výběru pro každého dle 
vlastních preferencí a časových 
možností,“ říká ředitel Divadla 
J. K. Tyla Martin Otava.  

Vítání občánků je dlouholetá 
tradice, kdy jsou na plzeňské 
radnici představeni nově naro-
zení obyvatelé města. Jedno z ta-
kových setkání se uskutečnilo 
také v úterý 2. prosince.

Rodiče i děti přivítal starosta 
Městského obvodu Plzeň 3 Radi-
slav Neubauer.
Chcete-li se se svým „občánkem“ 
také zúčastnit některého z vítá-
ní občánků, vyplňte formulář na 
stránkách www.plzen3.eu a při-
hlaste se na Oboru služeb ÚMO Pl-
zeň 3, oddělení sociálních služeb.

Předplatné do divadla 

Tradice vítání občánků v Plzni stále trvá

Krátce z kultury
Západočeská galerie v Plzni 
představila nejdražší a nejnároč-
nější výstavní projekt v historii 
Plzně. Retrospektivní výstavu pl-
zeňského rodáka Gottfrieda Lin-
dauera, který na Novém Zélandu 
proslul jako vynikající malíř pů-
vodního maorského etnika, při-
pravuje ve spolupráci s Auckland 
Art Gallery na příští rok, kon-
krétně v termínu od 6. května do 
20. září do Masných krámů.

•
Ve Velké synagoze se také v pro-
sinci uskuteční hned několik 
koncertů významných tuzem-
ských interpretů. 17. prosince 
zde vystoupí kapela Hradišťan 
a o den později představí svou 
novou desku houslista Pavel 
Šporcl s Gipsy Way Ensemble.

•
Také v Měšťanské Besedě pro-
běhne během prosince ce-
lá řada tradičních vánočních 
koncertů. Zahrají COP, Če-
chomor, Fešáci, nebo Marie Ro-
ttrová s kapelou Neřež. Na spo-
lečném koncertě vystoupí také 
Druhá tráva a Pozdní sběr. 

•
Ani v letošním vánočním čase ne-
smí chybět diskotéka Oldies but 
Goldies, která se koná tradič-
ně již 35 let. I letos se bude konat 
25. prosince v Parkhotelu v Plz-
ni na Borech. Jako vždy se bude 
vybírat z nahrávek, které urči-
tým způsobem formovaly dějiny 
populární a rockové hudby v mi-
nulém století, repertoár bude tak 
sestavený ze světových i domá-
cích hitů z osmdesátých let.

•
Jedno z nejvýznamnějších děl 
Giuseppa Verdiho mohou příz-
nivci opery vidět take v Plzni. In-
scenaci Aida v hudebním nastu-
dování dirigenta Františka Drse 
a v režii Tomáše Pilaře představí 
Velké divadlo 27. prosince.

•
V hotelu Central bude v první 
polovině ledna k vidění pozo-
ruhodná výstava s názvem Ka-
tastrofy lidského těla. Návštěv-
níci tak spatří panoptikum 
voskových figurín lidí s různý-
mi anatomickými anomáliemi, 
jako například dvěma hlavami 
nebo čtyřma očima.

•
V rámci plzeňské Klubové noci 
proběhne poslední lednový ví-
kend celá řada zajímavých ak-
cí. Plzeňané se mohou těšit na 
Vladimir518 s Jamesem Colem 
a Birds & Wolves v Divadle 
pod lampou, Urband vystou-
pí v Zach ś Pubu a Y? a Kamil 
Střihavka v Buena Vista.

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Už poosmé pozval obvod děti 
z mateřských škol na Mikuláš-
skou besídku do plzeňského Pek-
la. Na sedm stovek dětí si užily 
pravou čertovskou zábavu. 

Každoročně Městský obvod Pl-
zeň 3 zve děti do KD Peklo na 
Mikulášskou besídku. Ta letoš-
ní se konala v pátek 5. prosince. 
Děti se parádně bavily s klaunem 
Mirečkem. S klaunkou Leontýn-
kou putovaly za pohádkou. Ta je 
prostřednictvím písniček při-
vedla do nádherného pohádkové 
světa fantazie. Malé holčičky si 
tak na chvíli zahrály na víly či 
princezny, kluci zase na čarodě-
je a prince. A co by to bylo za 
mikulášskou zábavu bez čerta, 
Mikuláše a anděla? Ti samozřej-
mě přišli také. Pekelníci budili 
hrůzu, a tak i těm největším rau-
bířům zatrnulo.

Obvod pozval děti na Mikulášskou besídku 

SOUTĚŽ O 2 LÍSTKY NA OLDIES!
Soutěžní otázka: Kolikátý ročník diskotéky Oldies but Goldies se letos 25. prosince uskuteční 
v Plzni? Správné odpovědi posílejte na e-mail hurkoval@plzen.eu, do předmětu napište „soutěž – Trojka“. 
Nezapomeňte uvést své celé jméno a telefonní číslo.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

1. listopadu 2014 vstoupila v platnost 
nová vyhláška č. 222/2014 Sb. na-
hrazující původní č. 189/2013 Sb. 
Co se změnilo? „V červnu minu-
lého roku došlo k průlomové 
situaci, kdy si vlastník pozemku 
mohl pokácet jakýkoliv strom, 

pokud byla splněna tři krité-
ria, a to že rostl u rodinného 
domu na oploceném pozemku, 
a v zastavěném území obce,“ infor-
muje starosta centrálního obvodu 
Radislav Neubauer. Nová vyhláš-
ka toto omezuje pouze na stromy 

ovocné, a to rostoucí na jakémko-
liv pozemku označeném v katast-
ru nemovitostí jako zahrada popří-
padě zastavěná plocha a nádvoří 
nebo ostatní plocha se způsobem 
využití jako zeleň. „Nově bude 
tedy opět nutné požádat o kácení, 

kromě ovocných stromů, o jakou-
koli dřevinu o obvodu větším než 
80 cm ve výšce 130 cm nad zemí 
nebo pokud se nebude jednat o dře-
vinu v havarijním stavu či rostou-
cí v ochranném pásmu,“ doplňuje 
Radislav Neubauer. 

Novela zákona 359/1999 Sb., o so-
ciálně právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů a Vy-
hláška č. 473/2012 zavádějí do 
činnosti orgánů sociálně – právní 
ochrany standardy kvality sociál-
ně – právní ochrany.
Standardy kvality jsou souborem 
kritérií, jejichž prostřednictvím je 
učena úroveň kvality poskytova-
né sociálně – právní ochrany při 
postupu orgánů sociálně – právní 
ochrany dětí ve vztahu k dětem, 
rodičům a jiným osobám odpo-

vědným za výchovu, včetně sta-
novení vnitřních postupů orgánu 
sociálně – právní ochrany. Orgá-
ny sociálně – právní ochrany jsou 
povinny standardy vypracovat 
nejpozději do 31. prosince 2014. 
Od tohoto data se rovněž výše 
uvedené subjekty musí standardy 
při výkonu své činnosti řídit. Jed-
ním z kritérií je např. odpovídající 
personální zajištění úřadu, které 
je přesně definováno v závislosti 
na počtu dětí, které žijí ve správ-
ním obvodu obce s rozšířenou pů-

sobností a na socio – demografic-
ké situaci v daném regionu.
S cílem podpořit naplnění standar-
dů kvality sociálně – právní ochra-
ny se i Úřad městského obvodu Pl-
zeň 3 připojil v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost k projektu Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí – Výzva C2. Na 
základě tohoto projektu došlo od 
1. 3. 2014 k personálnímu navýšení 
orgánu sociálně – právní ochrany, 
bylo zlepšeno materiální a technic-
ké vybavení pracovníků pro práci 

s cílovou skupinou a v neposlední 
řadě se podařilo zajistit samostat-
nou místnost pro jednání s klienty. 
Jsme přesvědčeni, že zavedení 
standardů kvality, které jsou Úřa-
dem městského obvodu Plzeň 3 
již vypracovány, bude význam-
ným přínosem pro zkvalitnění 
a zefektivnění sociálně – právní 
ochrany vůči cílové skupině, tedy 
ohroženým dětem a rodinám.

JUDr. Miloslav HORA
vedoucí odboru služeb

Změna vyhlášky při podávání žádostí o kácení dřevin 
rostoucích mimo les

ÚMO  Plzeň 3 má vypracovány standardy kvality 
sociálně – právní ochrany dětí                   

Omezení v dopravě 17. ledna při zahájení EHMK 
17. ledna 2015 se po pěti letech příprav naplno spustí všechny akce Plzně  – Evropského 
hlavního města kultury 2015. Hlavní postavou zahájení bude samotná Plzeň. Pod taktovkou 
uměleckého ředitele Plzně 2015 Petra Formana se rozehraje podívaná na oslavu zahájení 
největší kulturní události roku 2015 v ČR.

Produkční a technické přípravy takto velké akce probíhají již od začátku roku 2014 a podílejí 
se na nich desítky městských, krajských i celostátních institucí a organizací včetně složek IZS. 
S ohledem na plánovaný rozsah a očekávanou návštěvnost dojde k omezení v individuální 
i hromadné dopravě v centru města, ale vždy jen na nezbytně nutnou dobu tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost obyvatel města a posléze návštěvníků zahájení. Přípravy Slavnostního 
otevření města na náměstí Republiky a blízkém okolí začnou již začátkem ledna a budou 
trvat do 15. ledna. V toto období je plánovaný pouze omezený pohyb na ploše náměstí. V pátek 
16. ledna budou přípravy vrcholit a dojde k postupnému omezení vjezdu individuální dopravy 
do centra města a parkování. Zároveň dojde k úpravám v MHD v centru města. V sobotu 
17. ledna bude centrum města zcela uzavřeno pro vjezd a parkování a MHD bude fungovat 
v upraveném režimu z předchozího dne. V době konání průvodů také budou probíhat 
fázované uzavírky některých silnic a křižovatek a to vždy jen na nezbytně nutnou dobu 
průchodu průvodů. Všechna tato omezení včetně objížděk budou značena a řízena složkami 
IZS ve spolupráci s pořadatelem akce.

Obvod představil v říjnu novou mobilní aplikaci
MO Plzeň 3 přišel jako první 
z plzeňských obvodů s novou 
aplikací pro chytré telefony. 
Kromě užitečných kontaktů a in-
formací se v ní mohou občané 

snadno dopátrat třeba odtaže-
ného vozidla.

Aplikace je dostupná pod názvem 
„UMO3 Plzeň“ pro hlavní platfor-

my Apple IOS (iPhone a iPad) 
a Google Android, a to zcela zdar-
ma. V aplikaci občané najdou sekci 
novinek, matriky, aktuálních do-
pravních omezení či hlášení nebez-

pečí. Dále mohou prostřednictvím 
aplikace nahlásit autovrak, zjistit, 
zda jim bylo odtaženo vozidlo, najít 
přehled ztrát a nálezů nebo si zare-
zervovat zasedací místnost na úřadě.

V roce 2015 
vyjde Zpravodaj 
Trojka čtyřikrát. 

 Těšte se na 
zpravodaj 

plný informací 
z vašeho obvodu 

v těchto měsících: 
v únoru, květnu, 
září a prosinci. 
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Centrální obvod má na zimní údržbu připraveno 
přes 400 tun posypového materiálu 

Úklidy veřejných prostranství na MO Plzeň 3

Úklidové práce v zimním období, 
tedy od 1. listopadu do 31. břez-
na jsou prováděny v souladu se 
zákonem č. 13/1997 Sb. o pozem-
ních komunikacích a vyhláškou 
č. 104/1997, kterou se provádí zá-
kon o pozemních komunikacích. 
Na základě těchto předpisů je kaž-
doročně vyhotovován Plán zimní 
údržby, a to jak celoměstskou or-
ganizací, kterou je Správa veřej-
ného statku města Plzně, tak i jed-
notlivými obvody. V Plánu zimní 
údržby jsou stanoveny rozsahy 

zásahů na jednotlivých komuni-
kacích a časové lhůty podle pořa-
dí důležitostí v daných lokalitách 
rozdělené do úseků, které vychází 
ze Smluv o dílo s jednotlivými 
firmami. „Zásahem v případě 
zimní údržby se rozumí přede-
vším mechanické odstraňování 
sněhové pokrývky, a to jak ruč-
ně pomocí hrabel a škrabek, tak 
hlavně strojově za pomoci tech-
niky jako je například vozidlo 
Multicar s namontovanou před-
ní radlicí k odhrnování sněhu se 

sypacím zařízením,“ vysvětluje 
starosta MO Plzeň 3 Radislav 
Neubauer. Pokud je sníh ušlapán 
a dojde k vytvoření ledovky, při-
stupuje se k posypu pískem, aby 
došlo ke zdrsnění povrchu, které 
snižuje riziko úrazu. Po odtání 
vrstvy ledu či sněhu nebo při vy-
tvoření břečky je vrstva postupně 
mechanicky odstraňována až na 
pevný základ. 
Po dobré zkušenosti z minulých 
let přistupuje centrální obvod opět 
k posypu pískem místo inertního 

materiálu. „Tímto způsobem se do-
plní materiál ve spárách městské 
dlažby, a to nejen na náměstí, kde 
je ho třeba. Druhým pozitivem je, 
že písek tolik nepoškozuje obuv,“ 
vysvětluje Radislav Neubauer. Dle 
platných norem určujících techno-
logii zimní údržby a doporučených 
posypových materiálů se bude le-
tos používat bílý písek (350 tun) 
a sůl kamenná (65 tun). Sůl ale 
bude aplikována jen v nejnutněj-
ších případech, kdy to budou vyža-
dovat povětrnostní podmínky.

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle obvodního zpravo-
daje Trojka bych Vás rád sezná-
mil s organizací čištění a úklidu 
na našem městském obvodě.

Čištění chodníků, pozemních ko-
munikací a veřejných prostran-
ství rozdělujeme na pravidelné 
a nepravidelné. Pravidelně je pro-
váděno čištění chodníků a veřej-

ných prostranství, které zahrnuje 
tyto činnosti:
- čištění, tj. kompletní a řádné 
zametení a odstranění nečistot 
strojním úklidem chodníkovým 
úklidovým strojem a ručním 
metením celého prostoru chod-
níků v celé jejich šíři s přesa-
hem 0,5 m do okraje vozovky 
pod obrubníky, odstranění od-
padu (papírky, jiné odpadky) z ko-
munikačních pásů mezi vozov-
kou a chodníkem
- odstraňování veškeré prorůsta-
jící zeleně do místních komuni-
kací IV. třídy a pod obrubníky, 
včetně tzv. kantování (mechanic-
ké i chemické odstraňování) sil-
niční zeleně.
Nepravidelně je prováděno čiště-
ní vozovek místních komunikací 
IV. třídy, II. a III. třídy, dále úklid 
dětských hřišť, mostů a lávek. 
Celá oblast městského obvodu je 
pro účely úklidu rozdělena do 5 
úseků, které byly na základě vý-
běrových řízení svěřeny soukro-
mým firmám provádějícím na zá-
kladě uzavřených smluv čištění 
a úklid. Pro Vaši lepší informo-
vanost připojujeme geometrický 
plánek obvodu s vyznačením 
jednotlivých úseků a seznam fi-
rem, které zde úklidy provádějí.
Na území našeho obvodu se na-
cházejí i místa, jejichž úklid 
MO Plzeň 3 nezajišťuje. Jedná se 
mimo jiné o sadový okruh a Bor-
ský park, jejichž úklid a údržbu 
provádí Správa veřejného statku 
města Plzně. Rovněž údržbu a úklid 

pozemků, které nejsou ve vlast-
nictví města, by měl zajišťovat 
jejich vlastník. 
Bližší informace vč. podrobněj-
šího vymezení uklízených úseků 
a harmonogramu úklidů je také 
uveden na internetové adrese 
www.plzen3.eu
V současné době je aktuální 
zimní údržba chodníků a míst-
ních komunikací, která je pro-
váděna dle skutečného stavu 
komunikací s ohledem na dané 
klimatické podmínky. 
Vzhledem k tomu, že nám zále-
ží na kvalitě prováděných úklidů 
a zároveň preferujeme zásady 
transparentnosti a účelně vy-
nakládaných f inančních pro-
středků, chci Vás tímto vyzvat, 
abyste veškeré své připomínky, 
poznatky a podněty, které souvi-
sí s prováděnými úklidy a zimní 
údržbou, uplatnili telefonicky či 
e-mailem u konkrétní úklidové 
firmy, nebo přímo na ÚMO Pl-
zeň 3 na tel. čísle 378031113. Pro 
usnadnění komunikace jsme pro 
Vás zároveň zřídili novou emailo-
vou adresu: uklidMO3@plzen.eu, 
na kterou nám Vaše poznatky 
také můžete sdělovat. 
Věřím, že s Vaší pomocí a pod-
porou se nám bude dařit zajišťo-
vat úklidy a údržbu centrálního 
obvodu ke spokojenosti našich 
spoluobčanů.

Mgr. David Procházka
místostarosta Městského obvodu 
Plzeň 3

AKTUALITY

INZERCE
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Starosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6550

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Místostarosta Mgr. Radoslav Škarda
37 803 6500

Asistentka místostarosty Mgr. Veronika Štruncová
37 803 6401

Místostarosta Mgr. David Procházka
37 803 6502

Asistent místostarosty JUDr. Ivo Javůrek
37 803 6502

Místostarostka Ing. Jaroslava Maříková
37 803 6501

Kontakty MO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

TROJKA, vychází 6 krát ročně. Vydává Úřad městského 
obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83  Plzeň, 
IČ: 000 75 370, tel.: 378 031 113, MK ČR E 12451

Distribuce v obvodu Plzeň 3
Inzerce: tel.: 378 036 496
Redakce: tel.: 378 036 496

Další informace na www.plzen3.eu
Tisk: tiskárna NAVA TISK spol. s r.o.,
Hankova 6, 301 33  Plzeň 

Předseda Kontrolního výboru Jiří Strobach
37 803 6400

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík
37 803 6410

Asistentka tajemníka Lucie Soukupová
37 803 6404

Stížnosti Bohuslav Janda
37 803 6548

Vedoucí kontroly Josef Chyba
37 803 6531 

Pověřený vedoucí odboru vnitřních věcí
Bc. Denisa Jarošová 37 803 6492

Vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
Mgr. Petr Baloun  37 803 6520

Vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6450

Vedoucí majetkového odboru
Ing. Michal Mrázek 37 803 6421

Vedoucí odboru výstavby Eva Hubená
37 803 6480

Vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová 
37 803 6430

Slavnosti svobody 2014

www.plzen3.eu

pour
féliciter

2015

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ 
PROŽITÍ SVÁTKŮ 

VÁNOČNÍCH
A V NOVÉM ROCE 

PEVNÉ ZDRAVÍ,
MNOHO ŠTĚSTÍ

A SPOKOJENOSTI.

Úřad městského
obvodu Plzeň 3
Úřad městského
obvodu Plzeň 3

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ 
PROŽITÍ SVÁTKŮ 

VÁNOČNÍCH
A V NOVÉM ROCE 

PEVNÉ ZDRAVÍ, 
MNOHO ŠTĚSTÍ

A SPOKOJENOSTI.

16:00 dětská diskotéka 
17:00 ohňostroj

1. ledna 2015 Plzeň
náměstí Republiky

ZVEME VÁS NA
NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ! 


