
Základní organizace Strany zelených Plze ň 
Americká 29, 301 38 Plze ň 

___________________________________________________________________________ 

Zápis ze schůze ZO Plzeň Strany zelených 
konané dne 12. 10. 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 Ladislav Toušek 19:30 

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

3 ZO Plzeň/RZO Petr Pelcl 19:30 

4 ZO Plzeň Roman Černík 19:30 

5 ZO Plzeň/KRK Ondřej Beran 19:30 

6 ZO Plzeň Jitka Kylišová od 20:10 

 
Hosté: 

 ZO Praha 3 František Řezáč do 20:25 

 
Zapisovatelem určen: Ondřej Beran 
Ověřovatelkou zápisu zvolena: Lucie Hemrová     Přijato 5-0-0 
 

Návrh programu jednání: 
1. Úvod 
2. Volba delegátů/ek na Krajskou konferenci 
3. Volba delegátů/ek na sjezd Strany zelených 
4. Úklid Plzně 
5. Krajské volby 
6. Připomínky k ÚP 
7. Přijímání nových členů/ek 
8. Různé 
  

1. Úvod 
Byli zvoleni zapisovatel a ověřovatelka zápisu (viz výše).      
   

2. Volba delegátů/ek na Krajskou konferenci 
L. Hemrová navrhla volit delegátky a delegáty na KK aklamací.     Přijato 5-0-0 
 
Hlasování o R. Černíkovi jako delegátovi na KK:      5-0-0 
Hlasování o P. Pelclovi jako delegátovi na KK:       5-0-0 
Hlasování o J. Kylišové jako delegátce na KK (souhlas s kandidaturou sdělila písemně):  5-0-0 
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Hlasování o L. Touškovi jako delegátovi na KK:       5-0-0 
Hlasování o L. Belladovi jako delegátovi na KK  (souhlas s kandidaturou sdělil písemně):  5-0-0 
 
Hlasování o L. Hemrové jako náhradnici na KK:       5-0-0 
 
Na Krajskou konferenci byli jako delegáti a delegátka zvoleni R. Černík, P. Pelcl, J. Kylišová, L. Toušek 
a L. Bellada. Jako náhradnice byla zvolena L. Hemrová. 
 

3. Volba delegátů/ek na sjezd SZ 
L. Hemrová navrhla volit delegátky a delegáty na KK aklamací.     Přijato 5-0-0 
 
Hlasování o L. Hemrové jako delegátce na sjezd:      5-0-0 
Hlasování o O. Beranovi jako delegátovi na sjezd:      5-0-0 
 

Hlasování o L. Touškovi jako náhradníkovi na sjezd:      5-0-0 
Hlasování o Ľ. Luptákovi jako náhradníkovi na sjezd:      5-0-0 
 
Na sjezd SZ byli jako delegáti zvoleni O. Beran a L. Hemrová. Jako náhradníci byli zvoleni L. Toušek a 
Ľ. Lupták. 
 

4. Úklid Plzně 
L. Hemrová podala členům ZO zprávu o proběhlé akci Ukliďme Plzeň II., které se kromě dobrovolníků 
zúčastnilo i několik členů plzeňské ZO. Podařilo se odstranit jednu černou skládku. Před akcí i po akci 
byla vydána tisková zpráva. 
L. Hemrová navrhla prostředky vynaložené na nákup pomůcek (rukavic a pytlů) získat zpět cíleným 
fundraisingem. 
  
20:10 přichází Jitka Kylišová. 

 
5. Krajské volby 
P. Pelcl, člen krajského vyjednávacího týmu, informoval členy ZO o průběhu neformálních koaličních 
jednání s možnými partnery (v tuto chvíli prioritně KDU-ČSL). Proběhla diskuse o strategických a 
programových prioritách SZ pro možnou koalici a o finančních dispozicích všech možných variant 
postupu ve volbách, do níž se zapojili všichni přítomní. Členové ZO se shodli na tom, že preferují 
variantu postupu v koalici, za předpokladu, že její program a složení kandidátky (zvláště volba lídra) 
nebudou v rozporu s nepřekročitelnými programovými prioritami SZ (zejména v oblasti lidsko-právní a 
ochrany životního prostředí). Zvoleným delegátům doporučují, aby toto stanovisko reprezentovali na KK. 
P. Pelcl byl pověřen, aby s tímto závěrem pokračoval ve vedení koaličních jednání. 
 

6. Připomínky k územnímu plánu 
L. Hemrová informovala o stavu sběru podpisů pod peticí s připomínkami: vzhledem k malé rezervě je 
třeba dosbírat podpisy pod petici do rezervy. 
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P. Pelcl informoval členy ZO o chystaném veřejném projednání ÚP (termín byl stanoven na 10.11.). Na 
veřejném projednání bude uplatněna námitka formulovaná peticí plzeňské SZ. 
 
20:25 odchází F. Řezáč. 
 
Proběhla také diskuse o chystané letáčkové kampani v lokalitách přímo postižených plánem severojižního 
průtahu: tisk a roznos letáčků (500 ks) s informačním textem, mapkami a podpisovým archem. Podklady 
pro leták budou dokončeny během tohoto týdne, aby mohl být počátkem příštího týdne vytištěn a 
následně roznesen. Členové ZO si mezi sebou rozdělili oblasti pro roznos. 
 
L. Hemrová navrhuje obeslat plzeňské příznivce SZ s pozvánkou na veřejné projednání a prosbou o 
pomoc se sběrem podpisů. Aktuální postup v SZ a informace o veřejném projednání budou zveřejněny na 
webu SZ Plzeň. 
 

7. Přijímání nových členů/ek 
Žádní zájemci o vstup do SZ se nedostavili. 
 

8. Různé 
L. Toušek informoval členy ZO o chystaném setkání Zelené re:vize v Jihlavě, kterého se zúčastní, a o 
postupu programových diskusí v rámci re:vize. 
 
P. Pelcl informoval členy ZO o působení nominanta SZ Tomáše Poppa v komisi pro životní prostředí při 
MČ Plzeň 2 a přislíbil, že ho vyzve k pravidelnému zasílání zpráv o jeho činnosti. 
 
R. Černík a L. Toušek informovali členy ZO o prozatím nevyužívaném zařízení v Balkové v okrese 
Plzeň-sever, kde ministerstvo vnitra plánuje zřídit detenční zařízení pro uprchlíky. Oba považují lokalitu i 
areál za zcela nevhodný pro podobný účel. Členové ZO se shodli na tom, že situaci bude třeba sledovat a 
přijmout k ní důrazné kritické stanovisko v souladu s postojem celé SZ. 
 
R. Černík informoval členy ZO o dalším vývoji ve věci průzkumu lokalit pro úložiště jaderného odpadu, 
zvláště v oblasti Blatna u Jesenice. 
 
J. Kylišová a L. Toušek seznámili členy ZO s obsahem a možnými problematickými body současné 
vládní koncepce sociálního bydlení. 
 
Členové ZO přivítali vyhlášení CHKO Brdy k počátku roku 2016. 
 

 
Předsedající L. Hemrová ukončila schůzi ve 21:20. 
   
Zapsal: Ondřej Beran        …………………………………….. 
Ověřila předsedkyně ZO: Lucie Hemrová    ……………………………………. 


