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Plzeňský

PLZEŇ Kdo s kým a s čím půjde do
boje o vedení radnice se začíná rýso-
vat v Plzni. Větší strany už začaly ser-
vírovat jména z předních míst kandi-
dátek a ty menší jednají o možnos-
tech se s někým spojit.
ODS na začátku týdne oficiálně po-

tvrdila, že jejím kandidátem na obsa-
zení křesla primátora bude poslanec
a náměstek primátora Martin Baxa.
Za ním se pak seřadí dosavadní ná-
městek primátora Pavel Šindelář
nebo radní David Šlouf a bývalý pri-
mátor Jiří Šneberger. Pozoruhodné
je, že se na kandidátce ODS objeví i
Marcel Hájek, který do minulých vo-
leb vedl uskupení Občané patrioti.
Favoritem říjnových voleb bude

hnutí ANO, které si pro roli kandidá-
ta na primátora vybralo svého kraj-
ského šéfa Romana Zarzyckého. Za
ním pak budou například Lucie Kan-
torová nebomístostarostka Plzně-Lo-
chotína Ivana Mádlová, zastupitel
Petr Fišer nebo místostarosta obvo-
du Plzeň 3 David Procházka.

V ČSSD patrně roste pravděpodob-
nost, že volební jedničkou bude opět
současný primátor Martin Zrzavec-
ký. Rozhodnutí však zřejmě padne
až v polovině června.
Občané patrioti pozici volební jed-

ničky pro komunální volby v Plzni
svěřili senátorovi Václavu Chaloup-
kovi.
Prvním na kandidátce KSČM bude

Václav Štekl, předseda kontrolního
výboru krajské samosprávy.
Volebním lídrem TOP 09 je její pl-

zeňský šéf Michal Vozobule. To ale
neznamená, že jistě bude na prvním

místě kandidátky, protože TOP 09
jedná o možné koalici. „V úvahu při-
padá Plzeňská aliance a teoreticky
Zelení. Definitivně dohodnutí zatím
nejsme, myslím, že jasno bude tak
do dvou týdnů,“ řekl Vozobule.
Jak sdělil předseda Občanů patrio-

tů Jan Michálek, ve hře je možnost,
že se TOP 09 připojí k uskupení Ob-
čanů patriotů, Starostů, Svobodných
a hnutí Pro zdraví a sport.
Koalici už má v Plzni domluvenou

KDU-ČSL. „Podařilo se nám dohod-
nout s Pravou volbou pro Plzeň, kde
jsme našli programovou shodu,“

uvedl šéf plzeňských křesťanských
demokratů Stanislav Šec. Volebním
lídrem bude náměstek primátora
Petr Náhlík a na druhém místě bude
Stanislav Šec. Pravou volbu má na
čele kandidátky zastupovat na čtvr-
témmístě psychiatr Jiří Podlipný.
Občanští demokraté už také vyru-

kovali s tématy, na která se chtějí v
kampani zaměřit.
„Přijdeme například a komplex-

ním návrhem na řešení parkování ve
městě, budeme pokračovat v podpo-
ře vytváření nových bytů a zaměří-
me se i na zlepšení fungování plzeň-

ských škol,“ sdělil Martin Baxa. Tvr-
dí, že ODS bude prosazovat rekon-
strukci areálu DEPO 2015 a také vy-
čištění Borské přehrady, aby semoh-
la stát centrem rekreace.
Roman Zarzycký tvrdí, že v přípa-

dě ANO bude k prioritním tématům
patřit bezpečnost veměstě. „Za důle-
žitý osobně považuji rozvoj ‚chytré-
ho‘města nebo otázky spojené s péčí
o veřejná prostranství,“ prohlásil.
Ten se domnívá, že se ANO bude v
příštích letech věnovat i problemati-
ce dlouho zvažované stavby akvapar-
ku ve městě.

Dá se očekávat, že bezpečnost
nebo stavba akvaparku budou patřit
také mezi významné priority sociál-
ních demokratů i další volebních
stran. „Bezpečnost a pořádek bude
určitě jedním z našich nejdůležitěj-
ších témat,“ prohlásil Jan Michálek
(Občané patrioti).
Poslední komunální volby v roce

2O14 v Plzni vyhrálo ANO s nevel-
kým náskokem před ODS a ČSSD.
Tyto tři stany získaly na radnici po
deseti křeslech. Koalici pak vytvořily
ČSSD, ODS, KDU- ČSL a hnutí Obča-
né patrioti.

Jaroslav Nedvěd
redaktor MF DNES

Menší strany se před kampaní spojují. Vetší začínají prezentovat, co budou lidem nabízet
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PLZEŇ Příkladnou ukázkou, jak vy-
padá nedostatek vody, se stal Se-
necký rybník na okraji Plzně. Loni
byl odbahněný, a proto z něho byla
vypuštěna voda. Po dokončení
akce se letos začal znovu napouš-
tět. Ale bude to zřejmě trvat velmi
dlouho. Nyní v něm je pouze zhru-
ba polovina vody proti dřívějšímu
stavu. Richard Havelka ze Správy
veřejného statku, která se o rybní-
ky stará, řekl, že situaci nezměnilo
ani pár dnů, kdy v minulém týdnu
víc pršelo. „To nemá podstatný
vliv. Konkrétně na Senečáku stoup-
la hladina asi o pět centimetrů. Pro
výraznější změnu by bylo zapotře-
bí, aby trvaleji pršelo a víc vody za-
čalo téct v malých potocích. To se
ale nestane, dokud nebude vodou
nasycená půda a hlavně lesy. Krát-
kodobé srážky v podstatě lesy po-
jmou,“ uvedl Havelka.
Podle něj je objem rybníku zhru-

ba 200 tisíc metrů krychlových.

„Nyní je tam přibližně sto tisíc met-
rů krychlových vody. Hladina je asi
ometr níž, než kdysi bývala,“ sdělil.
Správci plzeňských rybníků ne-

chtějí tipovat, kdy by se Senecký
rybník mohl zaplnit. „Pokud bude
sucho, může to trvat až do příštího
roku. Může se stát, že se hladina na
pár dnů zvedne o několik centimet-
rů, ale jestli bude týden horko, tak
se to zase vypaří,“ konstatoval.
Richard Havelka připomenul, že

s nedostatkem vody se potýkají i
ostatní rybníky Bolevecké rybniční
soustavy. „Výpar je velký a přítok
není žádný. Například v Boleváku
je hladina asi o 40 centimetrů níž,
než byměla,“ řekl Havelka. Zdůraz-
nil, že velký problém představuje
nedostatek podzemní vody. „A tou
jsou plzeňské rybníky částečně sy-
cené. Zdá se ale, že už došla. Obá-
vám se, že bude trvat velmi dlouho,
než se zásoby podzemní vody dopl-
ní,“ konstatoval. (ned)
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Senečáku chybí voda,
aby se mohl znovu naplnit
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PLZEŇ Kompletní rekonstrukcí
prošla v plzeňské zoologické zahra-
dě největší ptačí voliéra z roku
1984. Za tu dobu žilo ve voliéře ně-
kolik druhů ptáků, nyní se chovate-
lé zaměřili na ptáky z pohoří Atlas v
Maroku. „Nejvzácnějšími obyvateli
je zatím asi devět ohrožených vzác-
ných ibisů skalních, které plzeňská
zoo chová poprvé ve své historii a
doufá, že se je podaří odchovat,“
řekl ředitel zahrady Jiří Trávníček.
Dvanáctiboká voliéra je zasazena

do přírodního pískovcového sva-
hu, porostlého vegetací. V nejvyš-
ším místě má 13 metrů, na vrcholu
svahu je její boční stěna vysoká jen
kolemmetru. Průměr dvanáctiúhel-
níku je 20metrů. Podobné velké vo-
liéry mívají problémy se statikou a
hroutily se například pod těžkým
sněhem. „Plzeňská voliéra stavěná
Škodováky je z kvalitní oceli a je asi
jediná své velikosti ze zoologických
zahrad v Česku, která nikdy ne-
spadla,“ řekl Trávníček. Plzeňská
Škodovka stavěla v zoo i další vel-
kou voliéru pro vodní ptáky, která
je dokonce z roku 1964.

Skoro celou dobu existence žil ve
voliéře sup bělohlavý. „Historicky
se v ní objevili také američtí kondo-
ři krocanovití. V posledních 20 le-
tech zde mohli návštěvníci obdivo-
vat i marabu africké, zoborožce ka-
ferské, jeřáby královské, krkavce,
supy kapucíny amrchožrouty. Kuri-
ozitou byl dočasný chov kamzíků
goralů společně s ptáky kolem roku
2000,“ uvedlmluvčí zooMartin Vo-
bruba.
Generální opravou za 2,6 milionu

korun nyní prošla povrchová úpra-
va ocelové konstrukce. Nový speci-
ální nátěr by měl voliéru chránit
nejméně 15 let, vyměnilo se i 12 sil-
ných nerezových kotvících lan, kte-
rá nesou vrchní prstenec voliéry.
Zoologové umístili do voliéry kro-

mě ibisů skalních supy bělohlavé a
supy mrchožravé. „Osazenstvo do-
plňují drobné druhy ptáků, kach-
ny, holubi, poštolky a ústřičníci,“
dodal zoolog Tomáš Peš. Ibisové
skalní se vyskytují jen na několika
málo místech světa. Zřejmě jediná
životaschopná populace žije v Ma-
roku. (ČTK)

PLZEŇ Na kolik se dá věřit znalcům,
kteří mají kulaté razítko a vytvářejí
posudky, ježmohou lidem změnit ži-
vot? Tuhle otázku znovu rozvířila
kauza údajně nevýhodného prodeje
zanedbané vilky s pozemkem v nej-
lukrativnější části Plzně.
Samosoudkyně v pondělí nepravo-

mocně odsoudila k podmínce býva-
lou jednatelku plzeňského spolku
Kočka mezi lidmi, která podle soudu
nevýhodně prodala vilu spolku. Prá-
vě kvůli hodnotě zděděné nemovitos-
ti soud vyslýchal dva znalce.
První nemovitost odhadl na 3,8 mi-

lionu korun, druhému znalci přitom
jen pár tisíc chybělo k sedmi milio-
nům. Oba přitom tvrdili, že jejich po-
stupy i výpočty jsou zcela správné.
„Není normální, aby posudky byly
tak diametrálně odlišné. Nezbývá
než tyto okolnosti důkladně prově-
řit,“ uvedl v soudní síni státní zástup-
ce Libor Řeřicha.
Soudkyně rozpor vyřešila zadáním

třetího posudku, který zpracovával
znalecký ústav. Expertka při jeho ob-

hajobě před soudem uvedla, že hod-
nota nemovitosti je přes šest milionů
korun. „Pokud nedojde k úmrtí, roz-
vodu, existenčním problémům, exe-
kucím, tak se takové pozemky nepro-
dávají. Je to rodinné stříbro,“ uvedla
expertka Ivana Zounarová.
Muž, který od spolku nemovitost

koupil v roce 2012 za 3,8 milionu ko-
run ji před několikaměsíci prodal za
více než osmmilionů, zaznělo u sou-
du.
Někteří soudní znalci v minulosti

už sami skončili na lavici obžalova-
ných. Ať to byl případ ohodnocení
pozemků s cihlářskou hlínou nebo
znalec, který ve stejném případu vy-
pracoval různé posudky pro vyšetřo-
vatele i obviněného.
Protože neustále přibývá případů,

kdy se u soudu scházejí protichůdné
posudky, připravuje vláda změnu zá-
kona. Návrh nového zákona o znal-
cích a tlumočnících by se podle mi-
nisterstva spravedlnosti měl dostat
na jednání poslanců v nejbližších
dnech. (pek)

Málo vodyPo revitalizaci se kvůli malému stavu vody nedaří znovu napustit Senecký rybník v Plzni. Foto: Ladislav Němec,MAFRA

OpravenoZoologická a botanická zahradaměsta Plzně po rekonstrukci
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Státní zástupce hodlá
prověřit rozdílné posudky

Zoo opravila největší voliéru pro ptáky


