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Pavera: Nový poslanec otevřel svoji poslaneckou 

kancelář 

NOVÝ POSLANEC ZA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OTEV ŘEL SVOJI KANCELÁ Ř PRO OBČANY. HERBERT 

PAVERA BUDE VOLI ČŮM K DISPOZICI V OSTRAV Ě, V TOP CENTRU VE VÍTKOVSKÉ ULICI Č. 1. 

ŠESTAPADESÁTILETÉHO BÝVALÉHO U ČITELE A ŘEDITELE ŠKOLY, KTERÝ JE UŽ OD ROKU 1998 STAROSTOU 

OBCE BOLATICE NA OPAVSKU, TAM LIDÉ MOHOU ZASTIHNOUT KAŽDÉ PON DĚLÍ. 

"Poslanecká práce se neobejde bez co nejširšího kont aktu s voli či, kte ří přinášejí nám ěty pro tvorbu a zm ěny 

zákonů. Uvítám, pokud mi lidé p řijdou osobn ě říci, jaké problémy řeší a jak bych jim mohl pomoci ," řekl poslanec 

Herbert Pavera. 

Pokud chtějí občané kontaktovat svého poslance, mohou mu napsat na mail nebo si domluvit osobní schůzku. Poslanec 

chce komunikovat také prostřednictvím moderních technologií. Používat proto chce také sociální sítě.  "Dlouhodob ě 

stejným stylem pracuji jako starosta Bolatic, kde s e mi poda řilo zapojit ob čany do aktivit i rozvoje obce. N ěco 

podobného bych cht ěl dokázat i jako poslanec za Moravskoslezský kraj ,“ slíbil nový zákonodárce. 

Herbert Pavera zároveň podporuje nový návrh zákona, který snižuje odm ěny exekutorù.  Nìkdy se totiž firmám vyplácí 

koupit pohledávky pod jejich hodnotou, protože si pak právě u malých dluhů na poplatcích naúčtují násobně větší 

odměny. „ Nechci, aby lidé museli za p ůvodní stokorunové dluhy platit násobn ě více ,“ říká poslanec. 

Nový poslanec se chce ve své práci zaměřit především na zaměstnávání absolvent ů a matek po mate řské dovolené, 

ochranu ovzduší zákazem dovozu nekvalitních paliv, řešení dotací z Evropské unie. Dalšími tématy budou 

striktn ější postihy firem a institucí za neplacení závazk ů nebo pomoc malým obcím získat v ětší p říjmy ze státního 

rozpo čtu. 

Občané mohou kontaktovat svého poslance přes email: paverah@psp.cz(mailto:paverah@psp.cz). Osobní schůzku s 

Herbertem Paverou je možné si domluvit na tomto kontaktu:  

Marcela Masná, e-mail:marcela.masna@top09.cz, mobil: 737 209 730.  

V Ostravě, 3. února 2014 

Marcela Masná, krajská manažerka TOP 09 a asistentka  poslance 
Kontakt:  
Ing. Marcela Masná /krajská manažerka TOP 09 Moravskoslezský kraj a asistentka poslance/ 
Vítkovická 1 702 00 Moravská Ostrava  
E-mail: marcela.masna@top09.cz, Mobil: +420 737 209 730  


