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Zápis ze sch ůze ZO Plzeň Strany zelených  

konané dne 2. 3. 2015 v Kavárně Inkognito (Husova 24, Plzeň) 

  
Předsedkyně ZO Plzeň Lucie Hemrová zahájila schůzi ve 20:00, kdy se stala 
usnášeníschopnou. 
  
Účastníci:  

    Jméno  Příjmení  Přítomnost  

1 ZO Plzeň Petr Moravec Od 19:30 

2 ZO Plzeň/RKO/RZO Lucie Hemrová Od 19:30 

3 ZO Plzeň/KRK Ondřej Beran Od 19:35 

4 ZO Plzeň/RZO Petr Pelcl Od 19:40 

5 ZO Plzeň Ladislav Toušek Od 19:30 

6 ZO Plzeň Roman Černík Od 19:30 

7 ZO Plzeň Petr Šimon Od 19:30 

8 ZO Plzeň Jitka Kylišová Od 19:50 

9 ZO Plzeň Lukáš  Bellada Od 19:50 

10 ZO Plzeň L’ubomír Lupták Od 20:05 

 
 
Hosté:  

 ZO Praha 3 František Řezáč 19:30 – 20:15 

  Vlasta Kovalčíková Lindová Od 19:30 

 
 
 
 
 
Návrh programu jednání:  
1) Úvod 
2) Podpisy pod připomínky k územnímu plánu 
3) Zprávy z koalice Společně za Plzeň 
4) Různé 
 
  
1. Úvod  
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Zapisovatelem ur čen: Ond řej Beran  
Ověřovatelkou zápisu zvolena: Lucie Hemrová            Přijato 9-0-0 
 
Ve 20:05 přichází L’ubomír Lupták. 
 
 

2. Podpisy pod p řipomínky k územnímu plánu 
Počet podpisů shromážděných ke dni konání schůze přímo na místě činil 173; další sběrači 
ještě mají archy u sebe, odhadem cca 20 podpisů. Diskutovaly se další možnosti dosběru: Laco 
Toušek přislíbil sbírat podpisy v příštích dnech. Petr Pelcl navrhl sběr přes hospodu Potraviny; 
Lukáš Bellada zkontaktuje Borka Hapla (aby dojednal sběr podpisů na baru). V návaznosti na to 
bylo navrženo vyrobit informační letáček a roznést jej po trase průtahu. Laco Toušek a Petr 
Pelcl dají dohromady do 14 dní letáček, Lucie Hemrová zařídí tisk (plánovaný náklad cca 1000 
ks – kolik se podaří pořídit za 500 Kč). 

 
Ve 20:15 odchází František Řezáč. 

 
 
3. Zprávy z koalice Spole čně za Plzeň 
  
Lucie Hemrová informovala členy ZO o dění v koalici SzP.  
 

4. Různé 
 
a) Limity jsme my – rekapitulace 
Účast byla asi 13 lidí, na místě byli také novináři. Informace o konání kampaně v Plzni se 
dostala do médií. 
 
b) Krajské volby - vyjednávací tým a možné koalice 
Krajský předseda STANu P. Čížek na koaliční schůzce SzP uvedl, že STAN má pro krajské 
volby nezávazný zájem o koalici STAN – KDU-ČSL – SZ. RKO SZ Plzeňského kraje bude o 
této koaliční spolupráci jednat na své schůzi 3.3. Ve vyjednávajícím týmu SZ budou 
pravděpodobně: Petr Pelcl, předseda KO Jan Cina, Svatava Štěrbová a Pavel Kroupa. 
Členové ZO Plzeň se shodli na tom, že vyjednávací tým by měl usilovat o zachování 
programových priorit SZ (důsledné hájení sociálně znevýhodněných skupin, koncepční 
podpora veřejné dopravy, ochrana životního prostředí na území NP Šumava, odmítnutí 
nátlaku na výstavbu úložiště jaderného odpadu). 
 
c) Připomenutí výročí tibetského povstání 10.3.  
Plzeňští zelení oficiálně osloví primátora a starosty městských obvodů s připomenutím 
výročí a žádostí o solidární vyvěšení tibetské vlajky. Text dopisu sestaví Petr Pelcl, jménem 
ZO jej rozešle předsedkyně Lucie Hemrová (ta též osloví zastupitele zvolené za koalici SzP, 
aby návrh vznesli ve svých obvodech). Na 10.3. je naplánovaná odpolední akce (od 15:00) 
U Branky: petiční stánek s vybarvováním a kreslením tibetských vlajek a jejich následnou 
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instalací. V případě, že žádost adresovaná primátorovi zůstane bez odezvy, přineseme 
namalované vlajky před magistrát. 
 
d) I/27 (průtah) - fundraising pro posudky EIA 
Petr Pelcl jako zástupce o.s. Kontrolní skupina uvedl, že pro oponenturu posudku EIA je 
třeba získat ještě stanovisko botanika, zoologa, dopravního experta a lékaře. Oponentura 
právní, hluková a krajinářská už je zpracovaná. Lucie Hemrová přislíbila, že se pokusí 
dojednat botanika a zoologa a zeptá se v Dopravní sekci SZ. 
 
e) Ukliďme Česko – 18.4. (http://www.uklidmecesko.cz/) 
Členové ZO se shodli na tom, že SZ má usilovat o to být místním organizátorem akce 
Ukliďme Česko pro Plzeň. Pro úklid byla navržena lokalita podél řeky Radbuzy od Ježíška 
směrem proti proudu. Organizaci si vzali na starost Lukáš Bellada a Jitka Kylišová. Petr 
Moravec přislíbil oslovení Envicu kvůli spolupráci na organizaci. 
 
f) Programový sjezd SZ 
Stále platí, že ZO Plzeň by přivítala konání programového sjezdu v Plzni; prozatím je však 
brzy na konkrétní přípravné kroky. Členové ZO v diskusi probrali možná místa konání 
(Měšťanská beseda, Peklo). 
 
g) Návrhy na další politickou činnost ZO 
Petr Pelcl přislíbil předpřipravit tiskovou zprávu k právnímu vývoji ve věci spalovny Chotíkov 
(do 14 dní), tak, aby bylo její vydání možné časově sladit s podáním kasační stížnosti 
Plzeňské teplárenské. 
Petr Moravec a Petr Šimon přislíbili připravit stanovisko k postoji města k opravě 
lochotínského amfiteátru (žádost o dotace). 
 
h) Přijímaní nových členů 
Žádný zájemce o členství se nedostavil. 

i) Zelená re:vize 
Signatáři výzvy Zelená re:vize z řad ZO Plzeň L’ubomír Lupták a Laco Toušek seznámili 
ostatní členy ZO s obsahem výzvy a s tím, že příští programové setkání iniciativy se bude 
konat v Plzni. V diskusi bylo navrženo následující usnesení: 

Usnesení UZO 2015/02/03/1: „ZO Plzeň vítá vznik iniciativy Zelená re:vize jako příspěvek 
k programové diskusi ve Straně zelených.“      Přijato 8-0-2 

 
 
Předsedající Lucie Hemrová ukončila schůzi ve 21:35. 
  
  
Zapsal: Ond řej Beran   ……………………………………..  
Předsedkyn ě ZO: Lucie Hemrová  ……………………………………..  
Ověřila: Lucie Hemrová        …………………………………….  


