
        
Základní organizace Strany zelených Plzeň 3 

Americká 29, 301 38 Plzeň 
 

Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených 
konané dne 20. 11. 2014 v kanceláři SZ (Americká 29) v Plzni od 19:00 

  
  
Účastníci: 
 

  Jméno Příjmení 

1 Petr Pelcl 

2 Lucie Hemrová 

3 Ondřej Beran 

 
 
Dle pozvánky byl navržen následující program jednání: 
  
1.       Úvod  
2.       Informace z koaliční schůzky Společně za Plzeň  
3.       Územní plán 
4.       Členská základna  
5.       Přijímání nových členů  
6.       Činnost ZO  
7.       Různé  
 
  

1. Úvod 
 

Schůze ZO zahájena v 19.00, usnášeníschopnou se stala v 19:30. Schůzi vede předsedkyně ZO 
Plzeň 3 Lucie Hemrová. 
 
Zapisovatelem určen: Ondřej Beran 
Ověřovatelka: Lucie Hemrová     Přijato 3-0-0 
  
 

2. Informace z koaliční schůzky Společně za Plzeň 
 
L. Hemrová podala členům ZO zprávu o koaliční schůzce konané 6. 11., jíž se za SZ zúčastnila. 
 



Na schůzce se řešila převážně podoba povolební spolupráce koaličních partnerů. Všichni 
vyjádřili zájem o pokračování práce v koalici v podobě spolupráce se zvolenými zastupiteli za 
Společně za Plzeň (SzP). Nezávislý lídr SzP Petr Vaněk odstoupil, koalici aktuálně (do příští 
schůzky 4. 12.) na žádost Plzeňské aliance (PA) vede SZ, předpokládá se rotace prozatímního 
vedení mezi koaličními partnery. Koaliční partneři mají ve svých řadách hledat kandidáty na 
post budoucího lídra koalice. 
 
V rámci koalice probíhají jednání ohledně nominací do odborných komisí města. Zástupce PA 
konstatoval problémy v komunikaci se zastupitelem Karlem Makoněm ohledně nominací do 
komisí na Plzni 4; nominantka SZ do jedné z komisí naopak komunikaci s K. Makoněm hodnotí 
pozitivně. 
 
Do odborné komise pro životní prostředí na Plzni 2 byl zvolen kandidát SZ Tomáš Popp. 
Dalšími schválenými jsou:  
Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost = Petr Domanický (PA); Komise pro výchovu a 
vzdělávání = Pavla Sovová (hnutí Změna); Výbor kontrolní = Radmila Čechová (PA) 
 
Stále se jedná o nominantech na místa v odborných komisích Rady města Plzně. 
 
Mezi SZ a PA je neshoda ohledně nominace do Dopravní komise Rady města Plzně; pro SZ 
není přijatelný kandidát PA P. Stelzer na úkor zástupce relevantní občanské iniciativy 
podporující alternativní způsob dopravy – Plzeň na kole. SZ navrhla PA, že P. Stelzer může být 
nominován do jiné odborné komise; SZ nabízí nominaci do některé z komisí, do níž je v tuto 
chvíli navržen některý ze zástupců SZ. 
 
Členové ZO prodiskutovali tuto otázku a přijali k ní následující usnesení: 
 
Usnesení UZO/2014/11/20/1: „ZO Plzeň 3 trvá na tom, aby nominantem koalice Společně za 
Plzeň do Dopravní komise Rady města Plzně byl člen iniciativy Plzeň na kole, jakožto zástupce 
alternativního přístupu k dopravě.“      Schváleno 3-0-0 
 
Členové ZO se dále v diskusi shodli na tom, že je třeba prostřednictvím koaliční spolupráce 
posilovat do budoucna vztah se strategickými partnery na krajské úrovni. 

 
 

3. Územní plán 
 
13. 11. proběhl seminář k územnímu plánu pořádaný SzP. Členové ZO se shodli na tom, že se 
budou tématu dále věnovat jako SZ a že koaličním partnerům tento postup oznámí. 
 
P. Pelcl zpracuje znění připomínek k územnímu plánu; předběžně se budou týkat silnice I/27, 
území bývalého DK Inwest a území kasáren na Slovanech. K tomuto dokumentu je třeba 
v průběhu prosince a ledna sebrat dostatečný počet podpisů (formou petice mezi občany Plzně). 
Při sebrání dostatečného počtu podpisů bude možno jmenovat zmocněného zástupce veřejnosti. 
Ten na veřejném projednání předloží jako zástupce podepsaných občanů námitky k územnímu 
plánu a bude mít pravomoc jednat jejich jménem i dále. Členové ZO se v diskusi shodli na tom, 



že je třeba nalézt vhodného kandidáta na pozici zástupce veřejnosti a že se budou snažit sehnat 
dostatečný počet podpisů. 
 
P. Pelcl odhadl, že veřejné projednání územního plánu se bude konat nejdříve na konci ledna 
2015. 
 
 

4. Členská základna ZO 
 
Členové ZO se v diskusi shodli na tom, že ZO Plzeň 3 se prozatím stále nedaří překonat stagnaci 
členské základny a že je třeba usilovat zejména o nápravu nízkého zastoupení žen v ZO. L. 
Hemrová se 29. 11. zúčastní síťovacího setkání žen, které pořádá Fórum političek. Setkání bude 
zaměřené na podporu žen v regionech, výstupem bude mj. podrobně vypracovaný genderový 
plán. O výstupech z tohoto jednání bude členy ZO informovat.  
 
Možnou cestou k posílení členské základy je také zintenzivnění spolupráce s podporovateli a 
sympatizanty, a to na bázi plánovaných aktivit orientovaných na veřejný prostor ve městě, spíše 
než ve spojení s primárně politickou činností. 
 
 

5. Přijímání nových členů 
 
Žádný zájemce o členství se na schůzi nedostavil. 

        
 

6. Činnost ZO 
 
Členové ZO prodiskutovali možnosti budoucí orientace činnosti ZO. Kromě práce na tématu 
územního plánu se shodli na tom, že je třeba se zaměřit i na aktivity týkající se veřejného 
prostoru, do nichž lze zapojit veřejnost. Padly dva návrhy na budoucí nepolitickou činnost: 
 
1) Pořádat pravidelný sběr odpadků, např. na území lesa přiléhajícího k sídlišti Košutka 

(oblíbená rekreační zóna). 
2) Orientovat se na drobné akce v městském prostoru, které by měly okrašlovací (oživující, 

renovující, nebo ozvláštňující) charakter, např. opravení laviček, guerilla gardening, apod. 
 
Členové ZO se shodli na tom, že v této diskusi je třeba pokračovat a dovést ji ke konkrétním 
závěrům na příští schůzi, kde bude větší členská účast. 
 

 

7. Různé 
 
V tomto bodě projednali členové ZO několik dílčích otázek. 
 



1) Hlavní kancelář SZ předala ZO podnět občanky Plzně týkající se plánu na kácení stromů. P. 
Pelcl se s tazatelkou spojí a poskytne jí potřebné informace. 

2) L. Hemrová informovala členy ZO o připravovaném sjezdu SZ, který se bude konat 24.-25. 
1. v Brně, a o volbě delegátů. 

3) Datum příští schůze ZO, spojené s předvánočním setkáním členů, příznivců a přátel, bylo po 
dohodě přítomných předběžně stanoveno na pátek 19. 12. 

4) L. Hemrová informovala členy ZO o tom, že jako zástupkyně Krajské organizace se 23. 11. 
zúčastní Republikové rady SZ, kde se bude jednat zvláště o rozpočtu strany. 

5) O. Beran samostatně i v konzultaci s členy ÚRK prověří možnosti změny statutu ZO tak, aby 
místem její působnosti bylo celé město Plzeň. 

 
 
Předsedkyně L. Hemrová ukončila schůzi ve 21:00. 
 
 
Zapsal: Ondřej Beran   …………………………………….. 
Ověřila: Lucie Hemrová  …………………………………….. 
Předsedkyně: Lucie Hemrová  ……………………………………. 


