
Základní organizace Strany zelených Plzeň 

Americká 29, 301 38 Plzeň 

plzen@zeleni.cz    http://plzen.zeleni.cz/  

        

Zápis ze sch ůze Rady ZO Plzeň Strany zelených  
konané dne 19.1.2015 v Raisově 14 v Plzni 

  
  
Účastníci:  

    Jméno  Příjmení  Přítomnost  

1 ZO Plzeň Lucie Hemrová ANO – od 18:10 

2 ZO Plzeň Petr Pelcl ANO 

3 ZO Plzeň Tomáš Hirt ANO – od 18:20 

 
Hosté: 
 ZO Praha 3 František Řezáč do 18:40 
 
 
18:20 – předsedkyně ZO Plzeň zahajuje schůzi. 
 
Zapisovatelkou ur čena: Lucie Hemrová 
Ověřovatelem zápisu zvolen: Petr Pelcl 
          Přijato 3-0-0 
  
 
 
Dle pozvánky byl navržen následující program jednán í: 
1. Úvod 
2. Sběr podpisů pod připomínky k územnímu plánu – další postup 
3. Různé 

Přijato 3-0-0 
 
 

1. Úvod 
 
Byli zvoleni zapisovatelka a ověřovatel zápisu a schválen program schůze (viz výše). 
 
 

2. Sběr podpis ů pod p řipomínky k územnímu plánu – další postup 
 
L. Hemrová stručně seznámila ostatní se současným stavem sběru podpisů pod připomínky 
k územnímu plánu Plzně: informace o sbírání podpisů odešla na zhruba 50 e-mailových adres 
potenciálních zájemců o tuto problematiku. Veškeré informace včetně formuláře připomínek 
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byly zveřejněny na webu ZO Plzeň a také na webu a facebooku KO Plzeňského kraje. 
Připomínky je možné osobně podepsat v Kavárně Inkognito v Plzni. Někteří zájemci se nabídli, 
že několik podpisů pod připomínky seženou. Nicméně neexistuje jasná představa, kolik lidí 
aktivně podpisy sbírá. Odhadem je nasbíráno asi 50 podpisů. 
 
Proběhla diskuse, jakým způsobem informaci o sběru podpisů dále šířit, lidi k podpisu motivovat 
a sběr podpisů lépe zorganizovat: sběrným místem pro podpisy zůstává Kavárna Inkognito. 
Vytvoříme několik výzev (obrázků) na web a facebook informujících, kolik podpisů ještě zbývá 
dosbírat. Vydáme tiskovou zprávu o sběru podpisů. Vytvoříme seznam aktivních sběračů, od 
kterých budeme průběžně získávat informace o počtu sebraných podpisů. 

 
 

3. Různé 
 
V tomto bodu neměl nikdo nic k probrání. 
 
 
Předsedající L. Hemrová ukončila schůzi v 18:55. 
 
 
 
Zapsala: Lucie Hemrová ……………………………………..  
 
Předsedkyn ě ZO: Lucie Hemrová …………………………………….. 
 
Ověřil: Petr Pelcl ……………………………………..  
 


