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TOMÁŠ PEJPEK

Nízké mzdy, dost vysoká nezaměst-
nanost, malá nabídka pracovních 
míst... Olomouc na tom není zrov-
na dobře, třeba ve srovnání s Brnem 
či Zlínem. A nikdo s tím nic nedělá. 
Co chceme udělat pro budoucnost  
Olomouce my?

Na otázku, co chtějí firmy, aby přišly 
do nejmenovaného italského města,  
v průzkumu odpověděly:
- univerzitu a vědu
- dobré prostředí pro život lidí
- zázemí fungujících podniků

Je třeba využít a rozvíjet přednosti,  
které Olomouc má. Univerzita 
Palackého má pozoruhodnou tradi-
ci, rozvíjí se a je na špici v některých 
oblastech výzkumu. Olomouc sice 
nebude velkým centrem průmys-
lové výroby – nedávno byla přervá-
na i dlouhá tradice potravinářského 
průmyslu , ale funguje tu řada menších 
a středních firem. A konečně, žijeme  
v jednom z nejkrásnějších měst střed-
ní Evropy. Pokud si to nebudeme kazit, 
Olomouc má skvělé předpoklady být 
dobrým místem pro život lidí i za-
jímavým turistickým cílem. 

Podmínky pro střední a drobné pod-
nikání
Chceme vytvořit co nejlepší pod-
mínky pro střední a drobné podnikání. 
Skutečnou podporu skutečného pod-
nikání – ne jen tlučení prázdné slámy 
a nikam nevedoucí vysávání dotací.
Co to znamená? Chceme udržovat 
menší zásobu zasíťovaných pozemků 
– jako reálnou nabídku, ale i proto, 
aby se omezily pozemkové speku-
lace a lépe fungoval realitní trh. Nej-
rozumnější se nám zdá připravit  
takové plochy v předstihu podél  
trasy budoucího východního obchva-
tu města.
Dále chceme zlepšit dopravní síť 
města. Pro kooperující sítě podniků 
není možné, aby průjezd nevelkým 
městem trval tři čtvrtě hodiny a aby 
dopravní trasy vedly tak často přes 
obytné čtvrti a přes centrum.
V neposlední řadě chceme, aby ma-

gistrát s podnikateli účinně spo-
lupracoval přes to, že město teď není  
v dobré ekonomické kondici. Jsme 
připraveni s podnikateli skutečně 
mluvit a hledat spolu taková řešení, 
která budou prospěšná pro byznys, 
pro zaměstnanost i pro město.

Věda a kreativní průmysl
Výsledky výzkumu v oblastech, kde 
je věda v Olomouci na špičce (třeba 
na notechnologie), a dvě fungující vě-
decká centra univerzity vybízí k tomu, 
aby se pokročilo dál. Vzor nabízí 
tzv. inovační centra, která usnadňu-
jí využití výsledků výzkumu v eko-
nomice a podporují high-tech obory. 
Nejedná se ale jen o přírodní vědy a 

lékařství. V hospodářsky rozvinutých 
zemích se často skloňuje pojem 
kreativní průmysl, který zahrnuje 
všechny tvůrčí profese od vědeckých, 
přes technické až po umělecké.  
V Olomouci působí díky univerzitě 
řada lidí s mnoha znalostmi a doved-
nostmi a spontánně tady vzniká 
řada projektů. Budeme hledat prak-
tické cesty, aby Olomouc získala 
punc kreativního centra. Podpoříme 
založení inovačního centra, i malé a 

levné inkubátory, budeme podporovat 
aktivity s mezinárodním přesahem 
(jakou je např. AFO) a budeme pečo-
vat o vysokou kvalitu prostředí města.

Příležitost, jaká se neopakuje
To, že Olomouc po mnoha staletích 
opustila armáda, je stejně významné 
jako bourání hradeb olomoucké pev-
nosti. Oslabuje nás to, protože odchází 
důležitý stav. Nejen řada dobře pla-
cených důstojníků, ale zanikají i další 
na armádu vázaná pracovní místa.
Můžeme v tom ale vidět příležitost. 
Příležitost tak velkou, že se nebude 
opakovat třeba další století. Armáda 
totiž uvolnila a uvolňuje velikou řadu 
ploch i velkých objektů. Probíhá to už 

dlouho a olomoučtí politici to úplně 
podcenili. I když měli možnost před-
nostně získat pozemky a budovy do 
vlastnictví města, nevyužili to tam, 
kde to bylo výhodné. Řada pozemků 
po armádě je dnes v soukromých ru-
kou a čeká zřejmě na budoucí zhodno-
cení, které ale nemusí přijít.
Armáda ale nabízí či drží ještě další 
objekty a plochy, které mohou sehrát 
v rozvoji města klíčovou roli. Jedná 
se třeba o objekt Hanáckých kasáren 

u nám. Republiky, který nabízí městu 
spoustu možností, jak zlepšit jeho 
fungování. Pokud budeme zvoleni na 
radnici, budeme o převod kasáren 
okamžitě usilovat.
Ještě důležitější jsou ale Žižkovy 
kasárna na Dobrovského. Leží v těsné 
blízkosti centra a jsou nejzajímavější 
plochou pro jeho rozvoj. Nová městská 
čtvrť, která by zde mohla vzniknout, 
by ležela v krásném prostředí mezi 
Dómem a Moravou. Otevření území 
by propojilo centrum města s řekou 
a zapojilo Moravu víc do života měs-
ta. Jako důležitý bonus by mohla být 
propojena ulice Dobrovského přímo 
s pavlovickým podjezdem přes nový 
most. To by ulevilo přetížené křižo-
vatce Bristol a ulici Komenského. 
Můžete namítnout, že kasárna si 
chce armáda ponechat. Jsme však  
v jiné situaci než dříve – armáda už 
není pro Olomouc zlatým teletem. 
Město si musí umět říct o plochy, které 
jsou pro jeho rozvoj klíčové.

Připraveni na budoucnost – technické 
vzdělávání
Chceme-li, aby se Olomouc stala 
centrem vědy, high-tech technologií  
a ino vativního průmyslu, a aby tady 
na druhou stranu působilo široké 
spektrum výrobních a obchodních 
firem, neobejdeme se vedle odborníků  
z oblastí přírodních věd, bez techniků  
specialistů např. v elektrotechnice, 
materiálových technologiích, mode-
lování a obrábění, kybernetice apod. 
Aby Olomouc byla v oblasti lidských 
zdrojů připravená a pružná, navrhu-
jeme založit polytechniku, které 
nabídne možnost studia absolventům 
gymnázií a průmyslovek ve vybraných 
technických oborech a umožní jim 
získat bakalářský titul. Nemusí jít o 
náročné zřizování nové vysoké školy –
stačí vytvořit podmínky pro pobočku 
některé z českých technik. 

Toto jsou kroky, které chceme udělat 
pro restart Olomouce po 25 letech 
‘transformace’. Je to plán na mno-
hem víc než jedno volební období a je 
otevřený vašim podnětům a diskuzi. 
Na tom, kam by měla Olomouc směřo-
vat, je třeba hledat co nejširší shodu. 

Téma: Práce a peníze
Chceme ukončit postkomunistickou  
éru. Dobu, která napřed přinesla 
nebývalou svobodu a optimismus, ale 
kterou vzápětí, aniž bychom si toho 
všimli, začalo kazit spojení ultralibe-
ralismu s veksláckou přičinlivostí. 
Víme, co nám to v Olomouci přineslo 
- rozbití potravinářského průmyslu, 
chaotický rozvoj města a vytvoření 
vrstvy ‘rovnějších mezi rovnými’, kteří 
si privatizují naše město. Chceme 
vyměnit politiky. Chceme oslabit 25 
let budovaný pletenec politických a 
ekonomických zájmů, které neslouží 
městu a veřejnosti. Pracujeme na tom, 
abychom konečně žili v normálních 
poměrech, kde slušný člověk není bit 
a kde se všem měří stejným metrem.

Zadruhé chceme realizovat náš pro-
gram Olomouc fungující a krásná.  
Vybrali jsme z něj dnes část o pros-
peritě a zaměstnanosti, které jsou 
důležité pro kapsu obyvatel i podobu 
Olomouce. Stejně tak ale klademe 
důraz na kvalitu servisu, který město 
obyvatelům poskytuje, na solidaritu a 
pomoc slabším, na dobré hospodaření 
i na zachování a tvorbu krásného pros-
tředí našeho města.

A v neposlední řadě jsme realisté.  
Začali jsme nedávno budovat novou 
stranu, jsme na začátku a nečekáváme, 
že všechno změníme hned. Zveme vás, 
abyste dělali politiku s námi – disku-
tovali, poznávali, nacházeli na otázky 
správné odpovědi – ať už v ProOl nebo 
nezávazně zvnějšku. Budeme vás také 
zvát spolu s odborníky ke kulatým 
stolům. Jestli budeme na radnici, 
otevřeme ji občanům, podnikatelům 
i neziskovkám při participativním 
plánování. Chceme přemoct v minu-
losti zakořeněnou obavu a nechuť  
z politiky, protože málo lidí v politice 
znamená špatnou správu společných 
věcí. Chceme také odbornost tam, 
kde je jí třeba. Jestli se nám povede 
pohnout s Olomoucí, to záleží na vaší 
chuti jít do toho s námi.

           Volte           
           ProOlomouc

CO CHCEME 
ZMĚNIT?            

Radniční pohádka o hodném developerovi
PETR DANĚK

Nechybělo mnoho a v Radničních  
listech si mohli Olomoučané přečíst, 
že tramvaje jedoucí po nové trati na 
Nové Sady budou vybaveny splacho-
vacími záchodky. Připadá vám to neu-
věřitelné? Proč tedy tehdejší primátor  
Martin Novotný (ODS) obyvatelům 
města tvrdil, že splašková kanalizace 
a další podobná infrastruktura souvisí 
se stavbou tramvajové trati? 

Náhlá změna postoje
Měl k tomu důvod. Radnice pod ve-
dením Novotného o několik let dříve 
upustila od záměru vystavět tramva-

jovou trať na Nové Sady územním plá-
nem schválenou trasou (ulicí Roose-
veltovou) a domluvila se společností 
SMC Development trasu novou, 
přes plánované obchodní centrum 
Šantovka. Nepotřebnou a pro město  
v podstatě nevýhodnou trasu. 
Primátor vsadil na sílu médií a pokusil  
se naklonit veřejné mínění tím, že 
opakovaně nepravdivě tvrdil, že 
soukromý investor obchodního centra  
Šantovka (SMC Development, a. s.) se  
na stavbě tramvajové trati významně 
finančně podílí. Dostupné smlouvy  
a související přílohy prokazují, že 
skutečnost je jiná. Bylo to naopak 
město, které se – veřejnými zdroji – 

významně podílelo na soukromých 
investicích souvisejících s výstavbou 
obchodního centra.

Zaplatím půlku a ještě pár milionů při-
hodím
Primátor tvrdil, že investice spojené 
s výstavbou tramvajové trati ve výši 
750 milionů korun více než z půlky 
(400 milionů korun) zaplatí SMC De-
velopment. Ten tak opravdu učinil, 
ale peníze investoval pouze do infra-
struktury, která se nachází na jím 
vlastněném pozemku a souvisí pouze 
s provozem obchodního centra Šan-
tovka. Z vyjádření bývalého primátora 
však vyplývalo, že soukromý investor 

prostě zaplatí půlku výstavby tramva-
jové trati: „Nemám příliš rád úvahy 
ve stylu „coby kdyby“, šance využít 
revitalizace bývalého Mila pro kori-
dor tramvajové trati je však unikátní. 
Určitě bychom i tak udělali maxi-
mum pro její výstavbu, připouštím 
ale, že finančně by šlo o hraniční 
téma. Cenou by bylo odložení celé 
řady dalších nezbytných investic. 
Pokud ale z celkových nákladů cca 
750 mil na veškerou dopravní infra-
strukturu v území na sebe více než 
polovinu vezme soukromý investor a 
ze zbytku další dvě třetiny získáme ze 
Švýcarských fondů, bylo by naprosto 
nezodpovědné takovou historickou 

šanci nevyužít.“ (1)
Podobná vyjádření se z oficiálních 
zpravodajských medií radnice opako-
vala několikrát. (2, 3)
Není na nich na první pohled nic 
divného. Fakt, že si investor platí  
infrastrukturu na svém pozemku, je 
zcela běžný a normální.  
Stává se také, že investor, aby si  
“naklonil” obyvatele, jichž se výstavba 
dotkne, nebo aby si vyjednal u radnice 
dobré podmínky, investuje nemalé 
peníze řekněme pro blaho obce (např. 
Velký Týnec, kde Olympie platila obci 
do rozpočtu na nové chodníky).

► pokračování na straně 3 
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1. ProOlomouc je také výrazným 
kritikem hospodaření města a jeho 
zvyšující se zadluženosti. Jak bys tuto 
situaci zhodnotil a jaká navrhujete 
řešení?

V roce 2005 měla Olomouc dluh 800 
miliónů. Na konci letošního roku 
se čeká dluh 2,1 miliardy. Město 
systematicky rozprodává všechen 
svůj majetek. Zdá se Vám, že za tyto 
peníze vzniklo něco pořádného, co by  
takové hospodaření ospravedlnilo? 
Peníze se ztrácí v nedomyšlených a 
předražených stavbách, i ve špatném 
řízení nákladů na provoz. Zmiňme 
například pronájem kanceláří magis
trátu v Namiro. Z toho mála co víme 
o smlouvách, bývají často výhodné 
pro podnikatele, ale ne už pro město. 
Je nejvyšší čas takové hospodaření 
zastavit. Jsme přesvědčeni, že za
dlužení už přesáhlo bezpečnou mez. 
Nynější nízké úroky nemusí trvat 

věčně a potíže se mohou z roku na rok 
ještě prohloubit. Chtěli bychom začít 
hospodařit úsporně a racionálně. 
Uvedu jako příklad projekt Olo
mouckého hradu. Úprava letního 
kina a propojení ulice Dobrovského  
s Václavským náměstím je záměr 
ne pochybně dobrý a pro město 
prospěšný. Ale v současné finanční 
situaci města bychom udělali jen eta
pu podle našeho názoru nutnou, tedy 
přístup od ulice Dobrovského na hrad. 
Nestavěli bychom zatím amfiteátr, 
protože další už funguje na Korunní 
pevnůstce. Nové využití letního kina 
by nemělo peníze z rozpočtu města 
odčerpávat, ale naopak je městu vy
dělat. A přístaviště na Mlýnském po
toce opravdu nemusí být součástí pro
jektu. Jsme si jisti, že při rozumném 
a střídmém přístupu by z plánované 
stovky miliónů rozpočet mohl kles
nout na třetinu. Akce by přitom ani 
do budoucna rozpočet města tak 

nezatížila. To je příklad, jak i při ne
dobrých finančních podmínkách lze 
investovat do budoucnosti. To ale 
nestačí. Také bychom prověřili staré 
smlouvy a provětrali skříně na radni
ci, jací kostlivci se tam ještě schováva
jí. Nemusíme se toho bát tak, jako se 
toho bojí strany, které na radnici „ob
chodovaly“ dříve. Uděláme maximum 
proto, abychom omezili tok peněz 
z městského rozpočtu na základě 
nevýhodných smluv. Jsme přesvědče
ni, že je nerozumné městské domy a 
pozemky prodávat, když je realitní trh 
na dně. Rozprodej zbytků městského 
majetku bychom ale zastavili hlavně 
proto, že paneláky mohou sloužit pro 
sociální bydlení, domy v centru pro 
obchody i úřady, a pozemky pro cesty 
a rozvoj, který město potřebuje.

2. Velkým problémem Olomouce je 
otázka dopravního řešení. Město je ve 
všední dny téměř zahlceno automo-
bilovou dopravou, MHD by měla být 
posílena. Uvažujete o změnách v této 
oblasti? 

Problém dopravy je opravdu kom
plexní téma a výrazně ovlivňuje jak 
kvalitu prostředí, tak i podmínek  
k podnikání. Našim cílem je více 
omezit tranzitní dopravu přes cen
trum a ulehčit tak problémovým 
místům v severní a východní části 

města. Východní obchvat Olomouce 
musí ulehčit Hodolanům a Pavlo
vičkám, a tak se chceme výrazně zasa
dit pro urychlení jeho výstavby, třeba 
i etapovitě a ve skromnějších parame
trech. Dále chybí dobré severní propo
jení Řepčína, Hejčína, Černovíra a 
Pavloviček, které by podle našeho 
názoru nastartovalo i lepší podmínky 
pro podnikání a ulehčilo by ulicím 
Dobrovského a Pasteurově. V centru 
města a na sídlištích chceme úprava
mi zrovnoprávnit všechny druhy do
pravy – auta, pěší i cyklisty.
Nepřipustit, aby chodníky na sebe ne
navazovaly, jako třeba u Namira, aby 
nové rondely zapomněly na cyklisty 
– jako například na ul. Dobrovského 
a aby na sídlištích při úpravách ulic 
mělo přednost jen parkování a na 
přívětivé a bezpečné prostředí pro 
chodce se zapomínalo. Stačí třeba 
lavička s vhodně zasazeným stromem 
na křížení cest. Pokud se nám podaří 
přesvědčit pozitivními kroky oby
vatele, aby více využívali městskou 
hromadnou dopravu, jistě její kapaci
ty posílíme. V noci, obzvláště v návaz
nosti na vlakové spoje, je její současný 
stav opravdu nedostačující. Tramvaj 
přivedeme do nemocnice. S MHD pak 
souvisí i dostatek parkovacích míst 
pro automobily na zastávkách v okra
jových částech města, který chceme 
také řešit.

3. Jak vnímáš v Olomouci současné 
kulturní, sportovní a jiné volnočasové 
vyžití? 

Pokud jde o volnočasové aktivity,  
sport a kulturu, zde pomyslná hranice 
zlepšování neexistuje, vždy se lze 
něčím novým inspirovat, vždy lze 
něco zkvalitnit a vytvořit nové pod
mínky. Chceme více naslouchat 
spolkům i občanům v jejich námětech 
a pomáhat tam, kde je to možné.  
A také zjednodušovat nutnou admi
nistraci činností. 
Rádi bychom podporovali hlavně 
sport a volnočasové aktivity pro 
mládež, ale i seniory. Chceme tím 
přispívat k posílení komunitního 
života, který napomáhá vzájemnému 
předávání vědomostí i zkušenos
tí. Bylo by také dobré udělat víc pro 
využití řeky ve městě. Její potenciál 
podle nás radnice dosud jen prokla
muje, ale její možné rekreační, spor
tovní i kulturní využití přinejmenším 
v okolí nedávno dokončené nákupní 
Galerie Šantovka je další promarně
nou příležitostí. Chceme naprosto 
zprůhlednit finance, které město jed
notlivým subjektům na sportovní a 
kulturní činnost přispívá, se zpětnou 
vazbou, jaký efekt tyto veřejné peníze 
přinesly městu a jeho obyvatelům. 

Za rozhovor děkuje Pavla Bergmannová

1) O co by ses rád zasadil, pokud 
     bys byl zvolen?
2) Proč by měli voliči podpořit 
     ProOlomouc?

1) Konkrétních věcí je mnoho, tak 
alespoň tři hlavní okruhy. Chci se za
sadit o zlepšení činnosti radnice, a 
to zvláště o větší efektivitu a aktivitu 
zejména odboru koncepce a rozvoje, 
majetkového odboru apod. Činnost 
samosprávy musí být prospěšná pro 
město i pro občany, musí být viditelná 
a kontrolovatelná, zkrátka transpa
rentní. Nejde o to mít více peněz, ale 
peníze, které jsou k dispozici, investo
vat a vynakládat hospodárně. Není 
potřeba jen pořizovat nové, ale vážit si 
toho, co už je vybudované a s péčí to 
udržovat. 
Druhou oblastí je územní plánování, 
které je mým oborem. Ne všichni si 
uvědomují, že územní plán je možná 
důležitější dokument, než rozpočet 
města. Ovlivňuje rozumný rozvoj 
města a také dává jeho občanům 
dlouhodobou jistotu kva lity jejich 
životního prostředí. Nový územní 
plán příliš plošně rozšiřuje Olomouc 
a z dlouhodobého hlediska ji zatěžuje 
zbytečně drahým provozem. A také 
jeho výchozí teze ne vždy odpovídají 
konkrétnímu návrhu, takže bych se 
rád zasadil o jeho revizi.
Třetím tématem je kvalita veřejného 
prostoru. Nelze dál připouštět, aby 
např. u nové výstavby na sebe ne
navazovaly chodníky podél domů, 
aby se nepřemýšlelo, jak ve většině 
ulic vymezit prostor pro cyklisty, aby 
se zastavovaly pozemky, přes které 
lze propojit parky, aby se podceňovaly 
zásobovací fasády domů, které jsou 
orientovány do veřejného prostran
ství. A tak bych mohl pokračovat dál...
2) Jsme přesvědčeni, že politika zave
dených stran s nadmístními ambicemi 
se nezmění. Její představitelé nejsou 
úplně svobodní, podléhají dohodám a 
celorepublikovým programům svých 

stran. My jsme hnutí lokální, s pro
gramem pouze pro Olomouc. Všech
nu energii můžeme věnovat potřebám 
a názorům Olomoučanů. 

1) Olomoučtí politici sice mají zásuv
ky plné koncepcí a magistrát plný 
odborníků, ale koncepcemi se neřídí 
a odborníkům nenaslouchají. Když 
pomineme, že umí přihrávat „malé 
domů“, ve skutečnosti neví, co si  
s městem počít. Olomouc neví, jak 
být úspěšná. Má být univerzitním 
městem? Stačí být krajským centrem? 
Co místo potravinářského průmyslu, 
který zanikl v divoké privatizaci? Jak 
budeme konkurovat Brnu, Ostravě, 
Zlínu, Krakovu, v čem budeme lep
ší? Měli bychom na to najít odpověď.  
A radnice pak musí začít na lepší 
budoucnosti pracovat. Vše, co bude 
město podnikat s dopravou, majet
kem, investicemi, bytovou politikou 
apod., musí směřovat k pro speritě, do
brému fungování a kráse Olomouce.
Mimo tento hlavní cíl bych chtěl  
v zastupitelstvu kontrolovat naklá
dání s majetkem města a hospodaření 
technických služeb, vodohospodářské 
společnosti, aquaparku, dopravního 
podniku a dalších, neboť máme po
dezření, že tudy utíkají městu peníze.
2) Jestli nám dají voliči mandát 
a pošlou nás do zastupitelstva, 
změníme spolu s nimi Olomouc k lep
šímu.

1) Změnil bych každodenní život na 
ulici. V pěších zónách vás nebudou 
ohrožovat auta, která tam nemají co 
dělat. V ulicích nebude mít hlavní slo

vo automobil, ale člověk jdoucí, naku
pující, korzující nebo relaxující. Dnes 
se bojíme nechat děti venku samotné 
ani tak kvůli kriminalitě, ale kvůli 
automobilům. Automobil ale nemá 
z ulic zmizet zcela, je jen potřeba dát 
mu takový prostor, aby nevytlačoval 
ostatní uživatele. K tomu je ale nutné 
důsledné plánování města ve velkém 
i detailním měřítku. Od správného 
určení místa, kde budou nové byty 
až po šířku chodníku. S tím souvisí i 
vyšší investice do hromadné dopravy.
2) Protože jdeme opačnou cestou, 
než současné olomoucké politické 
strany. Většina představitelů města si 
svou funkci vyseděla na stranických 
schůzích. Potřebám města nerozu
mějí. Duo Tesařík a Novotný dali 
městu krachující aquapark a prázd
nou výškovou budovu na třídě Kos
monautů. Bohužel za tím nestojí jen 
neznalost, ale i velmi rozvinutý klien
telismus. My přicházíme zdola, živíme 
se sami, ne z městského rozpočtu.

1) Ukázat lidem, že má smysl dívat 
se kolem sebe, přemýšlet a říci, co 
potřebuji, co se mi nelíbí. Následně 
už je na radnici vše odborně a poctivě 
vyhodnotit a nabídnout dobrá řešení.
2) Protože si budou moci ověřit, že 
nezištnou, tvůrčí prací pro okolí obo
hatí v prvé řadě duševně i duchovně 
sebe sama. 

1) Mně je nejbližší prostředí města. 
Dělají se zde zásadní rozhodnutí, in
vestují nemalé veřejné prostředky a já 
postrádám dostatek kvalitní přípravy, 

odborné a veřejné diskuse, soutěží na 
nejlepší řešení. 
Trápí mne zbytečné drobnosti, které 
znepříjemňují lidem denně život a je
jichž náprava by stála stokoruny a ne 
statisíce. Jsem profesně deformován, 
proto nesu velice úkorně každý roz
padlý kousek chodníku, obecně jakou
koli špatně odvedenou práci z mého 
oboru.
Postrádám koncepční práci města u 
zásadních investic. Například si mys
lím, že při přípravě zástavby proluky 
v Denisově ulici pro rozšíření Muzea 
umění by mělo město mít promyšle
nou budoucí náplň za tímto objek
tem, na svém stávajícím tramvajovém 
depu. Podle mne by se  zde mohl umís
tit parkovací dům s bezbariérovým 
výstupem přímo do Denisovy ulice 
a na jeho střeše my mohla být třeba 
venkovní expozice soch. Absence 
parkování v této lokalit považuji za 
kri tickou a pro zdravě fungující his
torické centrum za zásadní. 
Cílem mého snažení je tedy na jedné 
straně péče o drobnosti, které dokáže 
řešit jedna multikára s posádkou, a na 
druhé straně koncepční práce, studie, 
soutěže, vize… Třeba zatím jen „do 
šuplíku“.
2) Voliči by měli volit podle toho, zda 
se s našimi názory ztotožňují a zda  
v nich vzbudíme důvěru, že jsme 
schopni stávající stav posunout lep
šímu. Na naší dlouhodobé snaze to 
nic nezmění, pro nás je to cesta, niko
liv cíl.

1) Zasadím se především o to, abych 
neztratil kontakt s běžným životem 
v našem městě. Jen díky tomu se 
dá pracovat na lepší Olomouci pro 
všechny. Poslední slovo „pro všechny“ 
si dovolím zdůraznit a nejen proto, 
že se pohybuji především v sociální 
oblasti, ale také vzhledem k tomu, že 
se dlouhodobě věnuji práci s dětmi a 
mládeží v rámci skautingu. Pracoval 
bych na realizaci těch mnoha drob
ností, co sice nejsou moc nákladné, 
ale značně zpříjemňují život všech 
měst kolem nás. Ať již je inspirací Kra
kov, Vídeň či v neposlední řadě part
nerská města Olomouce, která jsem 

měl možnost při své práci poznat. Je 
mnoho věcí, které se dají převzít, na 
kterých se dá spolupracovat, ale my se 
většinou snažíme nalézt vlastní „čes
kou“ cestu a cílové provedení nakonec 
velmi často pozmění původní záměr. 
2) Pro mne je politika nástrojem, 
jak dosáhnout lepšího života v Olo
mouci tak, abych se z toho s čistým 
svědomím dokázal zodpovídat našim 
dětem. Nemám v plánu v politice 
dlouhodobě zůstat a nepovažuji ji za 
prostředek k posunu do vyšších pa
ter. Uvědomuji si, že předešlé řádky 
mohou znít jako klišé, ale k velkým 
věcem ukrytým v maličkostech byla  
v historii vždy potřeba velká dávka op
timismu a mírná dávka naivity. V ne
poslední řadě kvůli schopnosti dom
luvit se napříč politickým spektrem 
na věcech v zájmu města bez ohledu 
na složení stran ovládající radnici.

1) Rád bych zlepšil komunikaci rad
nice s občany a třeba také s univerzi
tou. Například ze strany UP je jasná 
snaha o úzkou spolupráci s městem. 
Političtí představitelé se však tváří, 
jakoby neexistovala a jejich přístup je 
přinejlepším chladný. Také jsem čerst
vým otcem, takže naplno poznávám 
strasti pohybu po městě i „pohodlí“ 
na úřadech. Často jde přitom o detai
ly, které nesmyslně ponižují rodiny  
s malými dětmi. Takže bych vlast
ně rád zrovnoprávnil postavení nej
menších ve městě.
2) Za sebe chci lidem nabídnout 
řešení problémů, které se bude řídit 
selským rozumem. Olomouc se za 
roky spoluvládí koalice a opozice za
motala do neuvěřitelně rozvinutého 
a umně skrytého klientelismu. Rádi 
bychom lidem dokázali, že město je tu 
pro ně a je krásné.

Chcete nás oslovit? 
Sdělit nám, co vás trápí? 
Kontaktujte nás:
Politické hnutí ProOlomouc
sídlo: Na Zákopě 322/62
779 00 Olomouc  Chválkovice 

kontaktní osoba:
Tomáš Pejpek, předseda ProOlomouc 
info@proolomouc.cz

 1. Ing. arch. Pavel Grasse 

 3. Ing. arch. Petr Daněk 

 4. Ing. arch. David Helcel 

 5. ak. soch. Martin Lubič 

 6. Petr Macek 

 7. Martin Šinkovský 

 2. Ing. arch. Tomáš Pejpek 

Anketa

Podruhé s Pavlem Grasse, lídrem hnutí ProOlomouc



PETR DANĚK

Mnoho velkých měst zažívá renesanci 
tramvajové dopravy. Když francouz
ský Štrasburk ukončil v 60. letech 
minulého století provoz tramvají, 
město zamořily v následujících letech 
automobily. Od 90. let proto ve Štras
burgu budují novou síť tramvajových 
linek, z mnoha ulic jsou pěší zóny. 
Automobilů v centru a v obytných 
zónách výrazně ubylo.

V Olomouci, co se tramvají týče, 
využíváme výhod minulých dob, 
kdy byla postavena většina z dnešní 
páteřní sítě tramvajových tras. Jeden 
z hlavních cílů městské dopravy 
ale zůstává nedořešený – areál olo
moucké Fakultní nemocnice.
Fakultní nemocnici denně navštíví 
kvůli ambulantnímu vyšetření přes  
3 tisíce pacientů. V důsledku stárnutí 
obyvatel, kteří budou závislí na častěj
ší specializované ambulantní péči, se 
tento počet bude zvyšovat. Samotná 
nemocnice má téměř 3 a půl tisíce 
zaměstnanců. Navzdory těmto číslům 
nemocnice nemá adekvátní obsluhu 
městskou hromadnou dopravou.
Čím více se hromadná doprava stává 
nekomfortní a složitou, tím častěji 
člověk raději volí vlastní automobil 
(pokud má tuto možnost). Komfort 
neznamená jen pohodlné sedačky, 
čistotu vozů, nízkopodlažnost nebo 
klimatizaci, důležité je také vést tram
vajovou trať co nejblíže hlavním cílům 
dopravy. Podstatnými faktory jsou 
vzdálenost cíle od zastávky, překonání 
výškových překážek nebo počet 
přestupů, s čímž souvisí čas strávený 
cestou. Pro cestování do nemocnice 
to platí dvojnásob. Počet cestujících 
s omezenou schopností pohybu a se
niorů je zde větší než obvykle.

Klady a zápory   

Použití automobilu
+ pohodlí  
+ rychlost  
– velmi složité parkování
– vysoká cena za parkování (až 100 Kč  
    při 2 hodinách)
– další negativní jevy: zvýšený provoz 
    v areálu nemocnice apod.

Tramvají č. 1, 4 / 6
+ rychlost
+ nízká cena
+ pro velkou část obyvatel cesta bez 
    přestupu
– zastávka je daleko od okraje areálu 
    nemocnice (většina klinik je dál než 
    0,5 km)
– překonání 20 metrů převýšení od 
    zastávky do ulice I. P. Pavlova (výška    
    sedmipatrového domu)

Autobusem č. 21
+ není nutné překonávat takové 
    převýšení
– první kliniky jsou vzdálené 300 
    metrů, většina ale více než 0,5 km
– autobus nejezdí z centra
– autobus jezdí v dlouhých intervalech 
    (3050 minut) 

Tramvají č. 1, 4 / 6 a autobusem č. 42
+ dojezd k jednotlivým klinikám
– komplikovanost (autobus jede ze 
    zastávky Fakultní nemocnice nej
    dříve na konečnou Tabulový vrch, 
    kde musí cestující na 5 minut vys 
    toupit, teprve potom odjíždí do  
    nemocnice)
– doba jízdy od zastávky Fakultní   
    nemocnice do zastávky Centrální pří
    jem je 21 minut
– autobus jezdí v dlouhých intervalech 
– cestu je nutné si pořádně naplánovat, 
   

    i tak je pravděpodobné, že vám cesta  
    z domu ke klinice (v rámci jednoho 
    města) zabere hodinu

Do budoucna je nutné vymyslet 
lepší způsob dopravy do Fakultní 
nemocnice. Nejlepším řešením je vést 
tramvajovou linku na Novou Ulici přes 
areál nemocnice. Z nových zastávek na 
tř. I. P. Pavlova jsou jednotlivé kliniky 
na dosah, nejvzdálenější z nich do 300 
metrů. Tramvaj při takovém řešení 
obslouží mnohem lépe i sídliště Nová 
Ulice.

Tramvají po nové trase přes Fakultní 
nemocnici
+ pohodlí
+ rychlost cesty (z hlavního nádraží do 
    Fakultní nemocnice 12 minut)
+ nízká cena
+ obnova ulice I. P. Pavlova a lepší do
    pravní obsluha Nové Ulice
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Do fakultky? Tramvají!

PRO
OLOMOUC

► pokračování ze strany 1

Pro blaho obchodního centra
Dnes už víme, že Olomouc zmíněné 
unikátní vybavení tramvají toaleta
mi mít nebude. Splašková kanalizace 
slouží pouze pro vykonávání potřeb 
zákazníků obchodního centra Šan
tovka, stejně jako most z Polské ulice, 
který přivádí automobily do suterénu 
Šantovky, stejně jako vyhřívaná sil
niční rampa, kterrou vyjíždějí auto
mobily na střechu Šantovky nebo 
zadní komunikace pro zásobování 
Šantovky, venkovní dlažba a další a 
další položky z přílohy smlouvy (4) 
mezi městem a SMC Development, 
a.s., kterou ovládají Richard Morávek, 
Ivan Gerši a Luděk Schmidt.
Podle tohoto odhadu celkových 350 
milionů korun placených soukromým 
investorem logicky souvisí jen a 
pouze s jeho soukromými záměry  
v území. Když si stavíte obchodní 
centrum na ostrově, je logické, že si  
k němu musíte postavit i most.
Na předposledním zasedání Zastupi
telstva města Olomouce ve volebním 
období 2006–2010, konaném 14. září 
2010, byla schválena „Smlouva o spo
lupráci v oblasti infrastruktury“ (5) 
mezi Statutárním městem Olomouc 
a společností SMC Development a. s.,  
která mimo jiné řeší spolupráci při 
stavbě tramvajové trati Šantovka (teh
dy se jí ještě neříkalo trať na Nové 
Sady). Smlouvu na zasedání předloži
li spolu s primátorem města, Marti
nem Novotným (ODS) tehdejší radní 
Martin Major (ODS), Hana Kaštilová 
Tesařová (ČSSD) a Ladislav Šnevajs 
(KDUČSL).
V této smlouvě se objevuje i následu
jící zajímavost. V částce 400 milionů 
korun totiž byla navíc započítaná 
částka 51,5 milionů, kterou by však 

společnost SMC Development uhradi
la pouze v případě, kdy by se výstav
ba tramvajové tratě prodražila. To se 
nestalo. Výstavba byla výrazně levněj
ší (skutečná cena byla 275 milionu ko
run). To nahrává myšlence, že částka 
byla úmyslně přestřelená. 
V článku II (Infrastruktura), kapitole 4 
(Náklady města) se píše:
Město vyvine maximální úsilí za tím 
účelem, aby celkové náklady Měs
ta dle výsledků výběrových řízení 
na dodavatele stavby a dodavatele 
stavebního dozoru Infrastruktury 
Města nepřesáhly celkovou částku 
356.494.750 Kč bez DPH („Maximální 
částka“). Pokud Město prokáže, že i při 
vynaložení maximálního úsilí není 
možné za podmínek obvyklých na 
trhu uzavřít smlouvy na dodavatele 
stavby a dodavatele stavebního dozo
ru Infrastruktury Města za Maximální 
částku, zavazuje se SMC (dle své jed
nostranné volby):
 převzít namísto Města rea
lizaci části Infrastruktury Města ve 
výši nákladů přesahujících dle výsled
ků výběrových řízení Maximální část
ku, maximálně však ve výši 51,5 mil. 
Kč nebo
 uhradit Městu náklady pře
sahující dle výsledků výběrových 
řízení Maximální částku, maximálně 
však ve výši 51,5 mil. Kč .

Úspory desítky milionů?
Ve skutečnosti si celou tramvajovou 
trať (i na soukromém pozemku podél 
obchodního centra), včetně všech 
nových tramvajových mostů, platilo 
město samo. Prakticky jedinou pro
kazatelnou položkou z peněženky 
soukromého investora je tzv. navýšení 
ceny stropu podzemních garáží  
obchodního centra, po kterém v sou
časnosti jezdí tramvaje na Nové Sady 

(rozdíl ceny stropu s a bez zatížení od 
provozu tramvají si investor vyčíslil 
na 12 milionů). Nabízí se otázka, kolik 
prostředků by město ušetřilo, kdyby 
tramvajová trať vedla Rooseveltovou 
ulicí a nemuselo by tak stavět nové 
mosty za bezmála 30 milionů korun, 
ani upravovat stávající na Třídě 17. lis
topadu za dalších 10 milionů.

Chcete cestu? Máte ji mít!
Celé toto oficiální mediální vy
jadřování radnice mělo jediný účel: 
před veřejností obhájit nepotřebnou 
a pro město v podstatě nevýhodnou 
výstavbu tramvajové trati přes Šan
tovku. A možná ještě víc. 
Ze zmíněné přílohy smlouvy totiž  
vyplývá, že město samo zainvestovalo 
tzv. jižní silniční napojení Šantovky  
z Velkomoravské ulice (silnice 
neslouží jinému účelu, neboť pro 

malé rozvojové plochy pro bydlení 
podél Mlýnského potoka bohatě 
stačí napojení na současnou uliční 
síť (Rooseveltova, V Kotlině, Wittgen
steinova). Nebývalá vstřícnost vůči 
developerovi vyšla městský rozpočet 
na necelých 50 milionů korun (v ceně 
jsou zahrnuty položky: silniční napo
jení a ekvivalentně úprava křižovat
ky Velkomoravská, most přes obtok 
Mlýnského potoka, světelná signa
lizace křižovatky Velkomoravská, 
zemní práce apod.).

Poznámky a odkazy:
1.  Radniční listy, 20. 11. 2011 – Michal 
Folta: Nová trať napraví staré křivdy budo
vatelů. 
2.  Oficiální web města Olomouce, 14. 6. 
2012 – Jana Doleželová: Slavnostní zahá
jení stavby tramvajové trati. 
http://www.olomouc.eu/
„Zcela zásadní pomoc znamená ojedinělá 

spolupráce se soukromým investorem, 
společností SMC Development, která staví 
v areálu bývalé chemičky obchodní a 
společenské centrum a novou obytně ad
ministrativní čtvrť. Na veškerou souvise
jící infrastrukturu, jako jsou cesty, mosty a 
další stavby, poskytne 350 milionů korun.“
3.  Oficiální web města Olomouce, 31. 10. 
2011 – Jana Doleželová: Duha chce připra
vit desetitisíce občanů Olomouce o ekolo
gickou dopravu – novou tramvajovou trať. 
http://www.olomouc.eu/
„Celkové náklady na stavbu jsou cca 520 
milionů korun. Dotace z Programu česko 
švýcarské spolupráce by měla činit 225  
milionů korun, dalších 51 milionů se za
vázala uhradit společnost SMC Develop
ment, a.s.“
4.   Příloha č. 5 – Rozdělení infrastruktury a 
odhadovaná výše nákladů (návrh propočtu 
venkovních prací ke dni 9.10. 2009). 
http://www.olomouc.eu/
5.  Smlouva o spolupráci v oblasti infra
struktury a budoucích smlouvách. 
http://www.olomouc.eu/

• • • • • • • • Radniční pohádka o hodném developerovi • • • • • • • •

Druhá vlna
Prof. Pavel Zatloukal o  ProOlomouc

Tramvajová trať kolem Galerie Šantovka zbudovaná na náklady města.

Sedím teď na penzi nad knihou, v níž 
mimo jiné hledám odpověď na otázku, 
proč se toho v novodobé historii Olo
mouce moc nedaří. Přesněji řečeno, 
proč se tady na rozdíl od některých 
jiných srovnatelných měst nedaří 
kvalitnímu urbanismu a architektuře. 
Přestože právě v této oblasti nabízí 
například stará Olomouc dostatek 
inspirace. Každý, kdo v našem městě 
zavadí o podobné otázky, dříve či 
později narazí na architekta Tomáše 
Pejpka a nyní také jím zorganizované 
hnutí ProOlomouc. Jsou sympatičtí, 
přestože anebo právě proto, že jejich 
rozhodnutí změnit naše město právě 
po této stránce je rozhodnutím pěkně 
odvážným. Ne snad proto, že by už 
bylo úplně všechno pokažené a ne
bylo co měnit, ale pro známé uleželé 
mentality, tradice příštipkaření a mal
odušnosti. Pejpkův hlouček je všech
no jiné než tohle olomoucké dusno. 
Chápu jejich úsilí jako jakousi druhou 
vlnu po té, která přišla v devětaosm
desátém. Přál bych si, aby naše město 
pomohla osvěžit a omýt z onoho še
divého povlaku, který se pro ně stal už 
příslovečným.

Prof. PhDr. Pavel Zatloukal,
historik umění a architektury a
bývalý ředitel Muzea umění Olomouc



M. ŠINKOVSKÝ & P. GRASSE

Mnohými je nám vyčítáno, že jsme 
stranou architektů, což je prý úzká 
specializace, která se pro vedení  
města nehodí. Rádi bychom ukázali,  
že tomu může být právě naopak. Při
pravili jsme deset bodů, proč jsou  
architekti na radnici ideální.

1) Architekt vytváří životní prostor,  
v němž lidé žijí
Kdo vytváří prostor, v němž lidé žijí, je 
architekt – ať chce, nebo ne. Životním  
prostorem je pokoj-byt-ulice-čtvrť-
město-okres-kraj-stát. To všechno 
architekt dělá. A co dělá politik?  
V podstatě velmi podobnou činnost – 
ovlivňuje podmínky pro život (v ulici, 
ve čtvrti, městě...).

2) Výsledky jeho práce ovlivňují 
každého člověka
Tohle si architekt uvědomuje, k tomu 
je vyškolen a snaží se podle toho 
jednat. Architektura je poslání, ne 
zaměstnání. To ukazuje, jak blízko má 
architekt k politice. Dobrý a zodpověd-
ný politik totiž ví, že jeho rozhodnutí 
ovlivňuje životy tisíců lidí.

3) Architekti pronikají do všech oborů 
lidské činnosti, neboť pro ně vytvářejí 
prostředí
Protože žádný člověk neumí, a ani 
nemůže umět vše, musí být architekt 
přirozeným koordinátorem, který 
potřebuje a vyhledává odborné spo-
lupracovníky. Zároveň musí každý 
zadaný úkol prostudovat, než se pustí 
do jeho plnění (dům, věznice, zahra-
da, operační sál v nemocnici). Tato 
univerzálnost přímo vybízí ke vstupu 
do politiky, kde by si měl každý umět 
poradit s neznámým prostředím. Pro 
architekta je to běžná činnost. 

4) Architekt zodpovídá za výsledek 
kolektivní práce
Architektovi není cizí odpovědnost 
za jeho rozhodnutí. Je zvyklý vést  
skupinu odborníků a ručit za jejich 
práci. To je v politice jedna z nej-
důležitějších vlastností, avšak málo-
který politik tuto vlastnost má. Archi-
tekt ji mít musí.

5) Architekt je zvyklý systematicky 
pracovat
Systémovost často politice chybí. 
Věci vznikají chaoticky a bez vědomí 
souvislostí a budoucnosti. Architekt 

z podstaty své profese nepodceňuje 
analýzy a přípravu. Nemůže si dovolit 
bagatelizovat fakta. Nemůže plánovat 
“vzdušné zámky”. Jeho vize a projek-
ty musí být reálné v čase a prosto-
ru. Také v tom cítíte jasnou definici  
dobrého politika?

6) Architekt musí najít shodu mezi záj
my klientů a veřejné správy
Architekt umí hledat cestu, která bude 
vyhovovat všem. Tedy potřebám, jak 
svého klienta – v našem případě Olo-
moučana -, tak podmínkám veřejného 
zájmu a všech potřebných povolení 
a razítek. Není politika především 
“uměním kompromisu”?

7) Architekti často bývají městskými 
úředníky
Velice důležitý detail, jenž napovídá, 
že architekt není od reality utržený 
bohém. Architekti se také stávají 
městskými úředníky (např. náš lídr 
Pavel Grasse v Českém Krumlově 
nebo ve Šternberku, kde zastával post 
městského architekta). Tudíž si osvo-
jili znalosti o fungování města. Znají 
strukturu správy města, jeho odborná 
pracoviště a potřebné činnosti.  
Prostě ví, jak to na městě chodí. To 

je pro komunálního politika velmi 
užitečná schopnost, která odbourá 
spoustu počátečních vrtochů.

8) Architekt zná své město 
Jednoduché, pravdivé. Architekt 
vnímá fyzické prostředí města, všímá 
si detailů, které ostatním obyvatelům 
mohou unikat. Má školené oko a jeho 
pohled nesměřuje jen do výše očí. Jen 
vnímavý politik dokáže správně po-
soudit a vyhodnotit potřeby obyvatel 
města. Tohle architekt umí.

9) Architekt nachází rovnováhu mezi 
starým a novým
U Olomouce to platí několikanásobně. 
Hledání rovnováhy mezi historickými 
památkami a potřebou nového je 
možná tím nejdůležitějším, co olo-
moucký radní musí ovládat. A tohle 
přesně je architektovým posláním. 
Umění skloubit staré s novým, pro-
tože architekt není ani konzervátor, 
ani autor sci-fi.

10) Správný architekt nevymýšlí vy
myšlené
Když to vztáhneme na komunální 
politiku, architekt ví, jak udělat pří-
jemné a přívětivé prostředí a nemusí 

objevovat samozřejmosti a trendy 
civi lizovaného světa. Zná výhody 
participativního rozpočtu a ví, že 
pokud se budou lidé prostřednictvím 
participativního plánování podílet 
na utváření svého prostředí, získají  
k němu niternější vztah. Jinými slovy, 
architekt ví, jak v praxi uplatnit více 
přímé demokracie. 

Věříme, že jsme vás našim desaterem 
nenudili. Snažili jsme se vám více  
objasnit otázky a polopravdy, které 
občas slýcháme. Zcela upřímně 
říkáme, že všechny uvedené body platí 
a jsou mnohaletou praxí prověřené.  
V blížících komunálních volbách dejte 
hlas našemu hnutí, které konkurence 
začala pejorativně přezdívat „strana  
architektů“. I když v našem hnutí  
a mezi našimi aktivními sympatizanty 
je řada lidí jiných profesí, jsme na toto 
oslovení hrdí. Víme totiž, že v tom  
nej širším slova smyslu je architekt  
osobou, která umí transformovat 
potřeby uživatele – občana – do 
požadavků na dobrou správu města 
a jeho dobrý rozvoj. V tomto smyslu 
jsme opravdu v hnutí ProOlomouc  
architekti všichni. 

4                         Volební program ProOlomouc

10 důvodů, proč je architekt dobrou volbou pro vedení města
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Pro zaměstnanost a prosperitu

Podpora podnikání

Aktivní spolupráce s Univerzitou Palackého a dalšími vysokými školami ve městě

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Lepší fungování města

Větší slovo občanům

Dobré hospodaření s městským majetkem

Bohatá Olomouc = dobré služby obyvatelům

Solidarita Olomoučanů s Olomoučany

Senioři. Zavedeme městskou dopravu pro seniory 70+ zdarma

Mladé rodiny. Větší respekt k rodičům a jejich dětem

Občané v přechodné nouzi. Aktivně jim budeme pomáhat při hledání práce

Město žije ve veřejném prostoru

Lepší (kvalitní) městský prostor

Doprava. Stejný prostor pro chodce a cyklisty jako pro auta

Rekreace a sport. Spojíme parky kolem centra do jednoho zeleného prstence

Spolková činnost vytváří zdravé podhoubí města

 

Kompletní kandidátní listina hnutí ProOlomouc

  1     Ing. arch. Pavel Grasse                 53 let, architekt
  2     Ing. arch. Tomáš Pejpek                 47 let, architekt
  3     Ing. arch. Petr Daněk                         34 let, architekt
  4     Ing. arch. David Helcel                 47 let, architekt
  5     ak. soch. Martin Lubič                      52 let, architekt
  6     Petr Macek                  34 let, zástupce 
                                                                            ředitelky, charita-  
                                                                            tivní organizace
                                                                            Olomouc
  7     Martin Šinkovský                  35 let, textař
  8     Mgr. Filip Jung                                28 let, specialista IT
  9     MDDr. Jan Mutňanský                      29 let, zubař
10     Eliška Brázdová                                  34 let, lektorka, 
                                                                            specialista   
                                                                            na neurolingvistické  
                                                                            programování
11     Doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.   38 let, neurolog
12     Mgr. Tomáš Chalupa                         34 let, novinář
13     Bc. Jakub Šindelka                             30 let, kulturní 
                                                                            antropolog
14     Mikuláš Daněk                                    23 let, hudební 
                                                                            producent, 
                                                                            promotér
15     MgA., BcA. Magda Ada Johnová   36 let, pedagožka   
                                                                            ZUŠ
16     Mgr. Martina Mertová                      36 let, historička   
                                                                           umění
17      Adam Jung                                          25 let, student VŠ
18     Michal Mareš                                      38 let, šéfkuchař
19     Mgr. Alexandr Jeništa                      37 let, rusista, 
                                                                            překladatel,   
                                                                           divadelní produkční
20      Aleš Velfel                                           48 let, instalatér
21      MUDr. Marcela Škvařilová            59 let, lékařka
22      Tomáš Flidr                                        39 let, automechanik
23      Jaroslav Mareš,                                  38 let, šéfkuchař
24     MUDr. Věra Hrubanová                   55 let, manažerka
25     PhDr. Veronika Prágerová, Ph.D.  46 let, VŠ pedagožka
26     Eva Kůdelová Jirsová,                       35 let, optometristka
27     MUDr. Blanka Krtičková                 57 let, dětská lékařka
28     Jan Hlavsa,                                            33 let, produkční
29     Mgr. Jaroslav Šindelka                      50 let, speciální   
                                                                            pedagog
30     Ing. arch. Jan Šmoldas                      60 let, architekt

Váš hlas má váhu
1 500 hlasů = 1 zastupitel
2 000 hlasů = 2 zastupitelé
2 500 hlasů = 3 zastupitelé
3 500 hlasů = 4 zastupitelé
4 500 hlasů = 5 zastupitelů
5 500 hlasů = 6 zastupitelů
6 500 hlasů = 7 zastupitelů 6


