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plzeň mi leží na srdci

Víc, než si myslíte
Mgr. Ondřej Ženíšek
Kandidát na primátora Plzně

Mgr. Ondřej ŽENÍŠEK
se narodil 15. října 1976 a celých 33 let
žije v Plzni. Po maturitě na Gymnáziu
T. G. Masaryka absolvoval magisterský
obor dějepis a francouzský jazyk
na Fakultě pedagogické Západočeské
univerzity. Už v době studia získal další
odborné znalosti během ročního pobytu
v Paříži a stejně dlouhého pobytu
v Madridu. Ještě před ukončením vysoké
školy začal pracovat pro francouzskou
potravinářskou firmu Euroserum ve Stříbře na pozici manažera, kde je
zaměstnán již 8 let.
Ve vrcholné komunální politice je sice novou tváří, to ale neznamená, že by
s plzeňskou komunální politikou neměl žádné zkušenosti. Dva a půl roku byl
řadovým členem politické strany KDU-ČSL, kterou dva roky zastupoval jako
člen městské Komise pro prezentaci města a rok jako člen obvodní Komise
výstavby a územního plánování pro Plzeň 3.
Vznik strany TOP 09 ho ihned zaujal, a to nejen díky jeho pravicovějšímu
politickému přesvědčení a programovým prioritám této nové strany. Proto
krátce po jejím oficiálním vzniku do ní v létě 2009 vstoupil a od počátku se
společně s ostatními podílel na budování její organizační struktury v Plzeňském kraji. Na podzim roku 2009 byl zvolen předsedou Regionální organizace TOP 09 Plzeňsko. O rok později se v říjnových komunálních volbách
uchází jako lídr kandidátky o post primátora města Plzně.
Pokud mu to volný čas dovolí, rád si zahraje lední hokej, squash nebo plážo-

vý volejbal. Futsal a fotbal dokonce soutěžně za fotbalový tým na severním
Plzeňsku. Když se dá dohromady dobrá parta, rád s ní vyrazí i na vysokohorskou túru. Také rád jezdí na koni.
V roce 1990 se stal skautem, kde po dobu 10 let aktivně vedl ostatní své
kamarády a podílel se na šíření skautského hnutí v Plzni.
Velmi dobře hovoří francouzsky, domluví se německy a španělsky a má základní znalosti angličtiny a ruštiny.
Mezi jeho koníčky patří kromě sportu hudba – od klasické po současnou,
divadlo, film, historie, a když se zadaří, tak i četba zajímavé knihy. Ale to se
bohužel kvůli pracovní vytíženosti stává velmi málo :-)
		

Mgr. Michal Vozobule
se narodil 8. prosince 1980 v Plzni.
Po maturitě na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni studoval politologii a evropská
studia na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, kde absolvoval
v roce 2005.
Od roku 2007 je zástupcem ředitelky
Gymnázia Františka Křižíka, kde také již
od roku 2005 vyučuje předměty a semináře zaměřené na dějiny 20. století, politologii a Evropskou unii. Předtím pracoval jako konzultant pro oblast lidských
zdrojů v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje.
V letech 2004–2010 byl členem správní rady Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s., a od roku 2005 je jejím předsedou. V roce 2007 začal
přednášet na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity obor sociální

představení kandidátů
plánování a projektování. V minulosti působil v několika odborných komisích
Rady města Plzně a rad jednotlivých městských obvodů. Jako politický analytik byl členem volebních štábů senátora Richarda Sequense a kandidáta
do Senátu Tomáše Křiklána.

			

Mgr. Ilona JEHLIČKOVÁ
Ilona Jehličková se narodila 12. října
1963 v Jihlavě, kde absolvovala místní gymnázium. Poté si vybrala studium
na Pedagogické fakultě v Plzni, kde
v roce 1987 i úspěšně absolvovala.
Od roku 1989 do roku 2000 pracovala
v Mostě jako učitelka na 1. stupni základní školy. Od září 2000 žije v Plzni, když
začala pracovat jako učitelka na 20. ZŠ
v Plzni na Slovanech. Od roku 2004 je

na této škole zástupkyní ředitele.
Ilona Jehličková je vdaná a má dvě děti. Mezi její zájmy patří sport, cestování
a práce pro humanitární organizace (např. dobrovolná humanitární a mírová
organizace Na vlastních nohou – Stonožka). Jejím přínosem pro tým TOP 09
jsou znalosti a zkušenosti z oblasti školství a vzdělávání, působení ve vedoucí funkci a dlouholetá praxe vyžadující týmovou spolupráci. Je členkou TOP
09, nikdy předtím nepůsobila v jiné politické straně.

Bc. Petr SUCHÝ
se narodil 5. prosince 1978 v Plzni.
Je ženatý a má dva syny. Po maturitě
na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni
získal v programu německé spolkové
vlády zelenou kartu pro odborníky
v informačních technologiích. Zde
následně působil 7 let jako softwarový
specialista v přední německé firmě
dodávající
podnikové
informační
systémy. Po návratu do Plzně vede
softwarovou firmu, která se zabývá vývojem informačních systémů
a webových nástrojů. V roce 2010 absolvoval Metropolitní univerzitu, obor
mezinárodní vztahy a evropská studia.

Jiří BOUDNÍK
se narodil 19. července 1970 v Plzni, kde
studoval Střední průmyslovou školu stavební. V roce 1987 emigroval do USA,
kde vystudoval nejdříve umění na Munson Williams Proctor Institute School of
Art a poté architekturu na věhlasné Cooper Union – Irwin S. Chanin School of
Architecture v New Yorku. V roce 2000
založil firmu Boudnik Design zabývající
se rezidenční architekturou. Po studiích
pracoval jako projekční inženýr pro Cantor Seinuk Consulting Engineers
a jako manažer pro J. A. Jones Construction na několika mrakodrapech
v Manhattanu. 11. září 2001 byl přítomen pádu věží Světového obchodního centra (WTC), kde začal pracovat ihned poté se záchranáři a požárníky
na odklízecích pracích, koordinovaných díky jeho 3D modelům, znázorňujícím statický stav WTC. Do března 2002 sloužil jako konzultant pro Department of Design and Construction, který řídil záchranné a odklízecí práce
na WTC. Poté založil firmu Brainstorm Computer Animated Solutions, LLC,
zabývající se 3D computer imaging za pomoci laserového imaging – Lidar.
Od roku 2003 se věnoval vlastní designérské činnosti v rámci svých firem
a pracoval ve firmě Cetra Ruddy Architects, věnující se designu mrakodrapů
a interiérů v Manhattanu.

MUDr. Rolando ARIAS
Rolando Arias se narodil 12. dubna 1966
v Praze. Je ženatý, má jedno dítě. Podniká, při své práci zajišťuje odborné zázemí při tvorbě zdravotnických informačních systémů. Zároveň je prezidentem
nadačního fondu HHH, který se věnuje
řešení systémových problémů zdravotního zabezpečení a péči o zvláště ohrožené skupiny těžce nemocných pacientů,
práci v nadačním fondu vykonává bez
nároku na odměnu. V posledních letech již ztrácel důvěru ve věrohodnost
politického systému, a to i na komunální úrovni. Jako reakci na přehlíživé
chování tehdejší politické reprezentace v regionu s přáteli založil občanské
sdružení.

Mgr. Aleš JANOUŠEK
Aleš Janoušek se narodil 20. listopadu 1975 v Plzni. Roku 2001 absolvoval
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, obor španělština. Téhož roku
nastoupil na Západočeskou univerzitu
v Plzni a na Gymnázium Luďka Pika jako
učitel španělštiny. Roku 2003 byl jmenován Krajským soudem v Plzni soudním tlumočníkem pro jazyk španělský.
Podílel se na vzniku česko-španělského
bilingvního studia na Gymnáziu Luďka Pika, kde působí jako vedoucí této
bilingvní sekce.

Hana Lilith SEDLÁKOVÁ
se narodila 26. dubna 1948 v Plzni. Vystudovala Střední elektrotechnickou
průmyslovou školu v Plzni. Pracovala
v tepelném hospodářství města Plzně
a po roce 1989 byla předsedou představenstva a ředitelkou akciové společnosti
zaměřené na dodávku tepelné energie.
Do roku 2010 byla ředitelkou Regionální
hospodářské komory Plzeňského kraje.
Věnuje se charitativní činnosti, v současné je prezidentkou Lions clubu v Plzni. Tento klub se zaměřuje na pomoc
občanů se zrakovým handicapem.

Tomáš JÍLEK
se narodil 16. prosince 1970 v Plzni. Je
svobodný, má jednoho syna. Absolvoval
Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni a do roku 1991 pracoval
ve výpočetním středisku České pošty, s.p. Od roku 1991 podniká v oblasti
údržby a výstavby telekomunikačních
sítí. V současnosti řídí středně velkou
servisní společnost s nepřetržitým provozem a s působností ve všech krajích
ČR. Jako projektový manažer a posléze s vlastní poradenskou společností
se od roku 2004 věnoval řadě úspěšných projektů v oblasti cestovního ruchu
a malých vodních elektráren. V oblasti získávání prostředků ze strukturálních
fondů EU pracoval na řadě úspěšných žádostí.

Martin VÍT
se narodil 13. července 1971 v Plzni.
Absolvoval Střední průmyslovou školu
stavební v Plzni, obor dopravní stavitelství. Od roku 2004 pracuje v příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa
a údržba silnic Kralovice na pozici technický náměstek. Jednou z jeho pracovních povinností je příprava a realizace
dopravních staveb, které jsou spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie. Mezi jeho zájmy patří moderní architektura a cestování.
Je ženatý a má dvě děti. Volný čas věnuje rodině, se kterou nejraději sportuje
(plavání, lyžování a cyklistika).
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Doprava, parkování, územní
rozvoj a urbanismus
O dalším rozvoji budou rozhodovat skuteční odborníci
podle potřeb občanů a ve zpětné vazbě na jejich nároky
a potřeby. Změny budeme provádět tak, aby byly efektivní
a jejich realizace zbytečně neobtěžovala. Naším cílem je,
aby město nezmizelo v urbanistickém chaosu a doprava
zbytečně nezatěžovala obyvatele, ale zároveň aby nebyl
zmenšen komfort dopravní dostupnosti pro jedince.
Naším cílem je:
– Kompletní občanská vybavenost, jasná pravidla pro její plánování
– Diskuse o plánovaných projektech (dialog občan – odborník)

– Podpora pokračování výstavby moderního univerzitního kampusu
s kvalitní dostupností MHD

Životní prostředí, odpady,
urbanismus
Máme jasný cíl – krásné a zdravé město. Urbanisticky
zajímavé a kompaktní. Efektivní hospodaření s odpady,
které bude občana motivovat a nebude jej obtěžovat.
Naším cílem je:
– Zklidněním dopravy v centru města a výstavbou okružních komunikací
výrazně vylepšit životní prostředí ve městě

– Jasné a neměnné podmínky veřejných soutěží

– Snížení prašnosti ve městě (včasné kropení ulic, zatravnění
tramvajových pásů apod.)

– Jednotná vize plánování a rozvoje Plzně – pozice městského architekta

– Snížení produkovaných odpadů

– Lepší návaznost spojů MHD, vylepšení napojení hlavního vlakového
nádraží na MHD

– Větší podíl vytříděného odpadu

– Propojení systému cyklostezek, revize stávajících
– Vybudování západního okruhu
– Zklidnění a oživení centra města

Kultura, sport, volný čas
Kultura, sport a možnosti pro volnočasové aktivity
patří k důležitým cílům města. Tyto aktivity zlepšují
kvalitu života obyvatel a zároveň zvyšují atraktivitu
Plzně z hlediska cestovního ruchu. Podporovat chceme
jak masové, tak individuální aktivity. Proto budeme
koncepčně podporovat tyto oblasti přímo, investicemi
ze strany města, ale vylepšíme i podmínky pro vyšší
zapojení soukromého sektoru v oblasti kultury, sportu
a volnočasových aktivit.
Naším cílem je:

Korupce, klientelismus
Otevřenost, racionální výdaje, kontrola a zodpovědnost
pracovníků magistrátu i na osobní úrovni. Informace
dostupné každému občanovi. Zajistíme skutečnou změnu
ve srovnání se zaběhlými neprůhlednými praktikami
v minulosti, které se staly místním smutným folklorem.
Naším cílem je:
– Otevřenost městské správy a větší racionalizace městských výdajů
– Informace dostupné každému občanu
– Průhlednost a neměnnost všech výběrových řízení
– Kontrola a zodpovědnost i na osobní úrovni pracovníků magistrátu

Sociální politika

– Kvalitní realizace projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015
bez toho, aby byly zanedbány klíčové aktivity a zároveň nebyla
předlužená plzeňská městská pokladna

Chceme uvést do života skutečně funkční strategii
pro práci v sociální oblasti. Naším zájmem je podpořit
obzvláště zranitelné a minoritní skupiny obyvatel, jako
jsou senioři a jedinci s hendikepem, tak, aby ve svém
postavení dosáhli na takový komfort, jaký je jen
dosažitelný.

– Nové divadlo, které ovšem přinese evropský rozměr kultury

Naším cílem je:

– Využívání nových školních hřišť v odpoledních hodinách veřejností
a sportovními kluby

– Podpora obzvláště zranitelné a minoritní skupiny obyvatel, jako jsou
senioři a jedinci s handicapem

– Široká kulturní nabídka v Plzni, kterou nabízejí městských institucí,
neprofesionální scéna i nezávislé produkce

Výchova, vzdělání,
věda a výzkum
Chceme podpořit zdravý regionální patriotismus našich
občanů pomocí vhodné výchovy lokální historie atd.
Budeme podporovat a rozvíjet městský stipendijní
systém.
Naším cílem je:
– Podpora všestranného rozvoje základních a mateřských škol
(vybavení, metodika, praxe atd.)
– Rozvoj městského stipendijního systému na více typech

– Naplňování městského plánu sociálních služeb a užší spolupráce
s neziskovými organizacemi
– Podpora zaměstnanosti handicapovaných osob

Podpora podnikání
Budeme maximálně podporovat aktivity podnikatelských
subjektů.
Naším cílem je:
– Otevřením výběrových řízení a posílením elektronických aukcí
vytvořit pro komerční subjekty větší prostor pro získání zakázek
v rámci zdravého konkurenčního prostředí

www.top09.cz
– Podpora výstavby biomedicínského parku při Fakultní nemocnici
Plzeň a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni

– Vyšší efektivnost práce městské policie – Městská policie více
v ulicích, méně u aut

– Vytvoření klidové zóny v centru města, které přinese nutnost
podpory pro podnikatele v pohostinství. S tím souvisí zrevidování
podmínek pro zábor ploch pro předzahrádky

– Předcházení negativním jevům spojené s prevencí ve školách

Příjemný úředník

Bezpečnost

Máme jednoduchý cíl: „Po úřadech obíhají dokumenty,
nikoliv občan.“

Snížíme faktory vytvářející kriminalizující atmosféru.
Budeme usilovat o to, aby se z městské policie stala
skutečně profesionální instituce, která bude efektivně
vymáhat dodržování zákonnosti a bude důvěryhodným
partnerem pro každého Plzeňana.

Naším cílem je:

Naším cílem je:

– Zjednodušení komunikace občanů s úřady spravovanými městem
Plzeň
– Rozšíření úředních hodin, potažmo jejich úplné zrušení
– Systém vzdělávání úředníků, který výrazně vylepší jejich znalosti
a dovednosti

– Omezení a postupné vytěsnění herních automatů

Seznam kandidátů do zastupitelstva města Plzeň
1. Mgr. Ondřej Ženíšek
manažer zahraniční společnosti
TOP 09

13. Ing. Eva Jägerová
jednatelka společnosti
TOP 09

25. Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
učitel na VŠ a výzkumný pracovník
bez politické příslušnosti

37. MUDr. Martin Chomát
farmaceutický reprezentant
TOP 09

2. Mgr. Michal Vozobule
zástupce ředitelky gymnázia
TOP 09

14. Mgr. Radoslav Škarda
vedoucí pracovník knihovny ZČU
TOP 09

26. Mgr. Antonín Procházka
herec, dramatik a režisér
bez politické příslušnosti

38. MUDr. Daniela Pousková
primářka dětské nemocnice
bez politické příslušnosti

3. Mgr. Ilona Jehličková
zástupkyně ředitele ZŠ
TOP 09

15. Bc. Petr Junek
vedoucí produkce v reklamní
agentuře
TOP 09

27. Ing. Anna Stanková
manažerka interního auditu
TOP 09

39. Bc. Andrea Mašínová, MBA
náměstkyně ředitelky FN Plzeň
TOP 09

28. JUDr. Václav Bednář, Ph.D.
vysokoškolský pedagog
TOP 09

40. PhDr. Ivo Maryška, M.A.
podnikatel
bez politické příslušnosti

29. MUDr. Květoslav Baloun
lékař
TOP 09

41. MUDr. Vladimír Miňovský
odborný lékař
bez politické příslušnosti

30. Ing. Luděk Ducz
účetní poradce
TOP 09

42. Jiří Fiřt
podnikatel
TOP 09

31. Svatopluk Čech
technik
TOP 09

43. Ing. Michal Kučera, MBA
produkt manažer
bez politické příslušnosti

32. Ing. Pavel Kučera, Ph.D.
konzultant
TOP 09

44. Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
vědecko-výzkumný pracovník ZČU
bez politické příslušnosti

33. Stanislav Jančík
student
TOP 09

45. Mgr. Jana Poncarová
zástupkyně šéfredaktora
TOP 09

34. Ing. Jaromír Eisman
podnikatel v dřevoprůmyslu
TOP 09

46. Mgr. Milan Podpera
zástupce ředitelky MŠ
bez politické příslušnosti

35. Bc. Kamila Brychová
administrativní pracovnice
TOP 09

47. Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček
ředitel Ledovec, o.s.
bez politické příslušnosti

4. Bc. Petr Suchý
vedoucí programátor
TOP 09
5. Mgr. Aleš Janoušek
učitel na gymnáziu a tlumočník
TOP 09
6. Tomáš Jílek
ředitel servisní společnosti
TOP 09
7. Jiří Boudník
architekt
bez politické příslušnosti
8. MUDr. Rolando Arias
lékař
TOP 09
9. Hana Lilith Sedláková
OSVČ
TOP 09

16. Mgr. Vladimíra Landrgottová
manažerka
TOP 09
17. Ing. Pavel Podaný
vědecko-výzkumný pracovník
TOP 09
18. Mgr. Marcela Kunešová
referentka na KÚ PK
TOP 09
19. MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
odborný asistent na LF v Plzni
bez politické příslušnosti
20. Vladimír Kopal
technik
TOP 09
21. Ing. Karel Martinek
obchodník s nábytkem a doplňky
TOP 09

10. Martin Vít
technický náměstek správy a
údržby silnic
TOP 09

22. Ing. et Ing. Miloš Nový
emeritní děkan FEK ZČU
bez politické příslušnosti

11. Tomáš Trnka
projektový manažer
TOP 09

23. Mgr. Eva Šafránková
učitelka na VŠ a manažerka
TOP 09

12. Ing. arch. Jan Toman
architekt
TOP 09

24. Jan Havel
živnostník
TOP 09

36. Matyáš Vorda
bubeník
bez politické příslušnosti

Slovany
nepotřebují
slova, ale
společnou práci
víc, NEŽ SI MYSLÍTE
Martin Vít
Kandidát na starostu Plzně 2 – Slovany
Veřejné finance
Zasazujeme se v první řadě o efektivní
a úsporné využívání finančních prostředků
našeho obvodu, tedy peněz daňových
poplatníků. Snížíme proto v prvé řadě počet
uvolněných funkcí ze čtyř na dvě – v úřadě
bude pouze jeden uvolněný místostarosta
místo dosavadních dvou a také zrušíme
uvolněnou funkci předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstva MO.
V rámci odpovědného hospodaření budeme
usilovat o vyrovnaný rozpočet našeho obvodu
za každý účetní rok.

Rozvoj území a výstavba
Vytvoříme
komplexní
program
rozvoje
okrajových částí obvodu (Božkov, Koterov,
Bručná) a zvýšíme efektivitu a fungování
Komise Rady pro rozvoj okrajových částí
obvodu (KROČ).
Podpoříme revitalizaci Petrohradu, celého
prostoru Mikulášského náměstí a rekonstrukci
křižovatky na náměstí Milady Horákové.
Zasadíme se o budování rekreačních zón
v okolí slovanských řek. Řeky jsou přirozeným
prostředím pro rekreaci občanů ve městě
a nelze je využívat jako odpadní stoky. Proto
budeme usilovat o maximální využití jejich
přirozeného rekreačního potenciálu.

Životní prostředí
Podpoříme realizaci energetických úsporných
opatření v objektech, které jsou ve správě
ÚMO 2 (např. mateřské školy), včetně využití

evropských dotací na zateplení budov
a výměnu oken. Zasadíme se o vznik dalších
zelených ploch, parků a prosadíme kvalitní
péči a ochranu ploch stávajících.

Seznam kandidátů
městského obvodu Plzeň 2

Bezpečnost

3. Mgr. Jan Fluxa
30 let, zástupce ředitelky odboru MMR

Ve spolupráci s vedením města Plzně
budeme usilovat o maximální využití možností
městské policie pro vyšší bezpečnost občanů
ve všech oblastech (kriminalita, doprava).
Městská policie musí fungovat jako pomocník
občanům, ne jako represivní složka hlídající
dobu parkování na placených parkovištích.
Budeme usilovat o maximální omezení
nonstop heren a barů s herními automaty
a videoloterijními terminály v našem obvodě
a tím usilovat o eliminaci patologických jevů
s tím spojených.

1. Martin Vít, 39 let, technický náměstek SÚS
2. doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
39 let, VŠ učitel a výzkumný pracovník

4. Daniela Parpelová
36 let, sociální pracovnice ÚMO Plzeň
5. Ing. Ph.D. Tikal Filip, 35 let, projektový manažer
6. Hana Königová, 47 let, učitelka
7. Koutský Petr, 40 let, bytový architekt
8. Lukáš Zwrtek
31 let, dodavatel podlahových krytin
9. Svatopluk Hefner, 65 let, důchodce
10. Jitka Kováříková
35 let, zástupce vedoucího nábytku
11. Ing. et Ing. Miloš Nový
50 let, emeritní děkan FEK ZČU
12. Mgr. Hana Loužilová, 27 let, asistentka ředitele

Správa obvodu
Budeme usilovat o větší zapojení občanů
do dění na obvodě, mj. i prostřednictvím
možností, které dnes nabízí internet
(např. příprava nové infrastruktury, akce
pořádané ÚMO 2, výběrová řízení). Úřední
hodiny v pondělí a ve středu chápeme
jako komunistický přežitek. Úřad má být
občanovi k dispozici každý den, a to zejména
odpoledne, ne pouze ráno a dopoledne, kdy je
každý v práci. Proto zavedeme úřední hodiny
pro veřejnost každý pracovní den odpoledne.

13. Karel Kukelka, 32 let, referent úřadu práce
14. JUDr. Jitka Šupíkov, 32 let, právnička
15. Luboš Kindelmann, 37 let, reklamní manažer
16. PhDr. M.A. Ivo Maryška, 31 let, podnikatel
17. Ing. Bohumír Smolka, 51 let, výcvik a výuka MP
18. MUDr. Vladimír Miňovský, 53 let, odborný lékař
19. Ing. Jan Otýs, 71 let, důchodce
20. Stanislava Jiranová, 43 let, realitní makléřka
21. Ing. Eva Jägerová, 53 let, jednatelka společnosti
22. Jiří Boudník, 40 let, architekt
23. Ing. Jiří Fencl, 49 let, vedoucí divize
24. Kříž Petr, 36 let, podnikatel
25. MUDr. Martin Chomát
39 let, farmaceutický reprezentant
26. Roman Zíka, 52 let, podnikatel
27. Karel Nový, 46 let, podnikatel

volební program do senátu

81 senátorů
potřebuje
omezit imunitu
víc, než si myslíte
Ing. Pavel Čížek
Kandidát do Senátu

Volební program do Senátu
Zjednodušení zákonů
Zásadní omezení imunity senátorů
a poslanců
Rozumné hospodaření státu
Zlepšení postavení menších měst a venkova
Obnova zapomenutých památek
Obnova krajiny

Zjednodušení zákonů
Často narážím na zákony, které mnohé věci
zbytečně komplikují. Jakoby zákonodárci nevěřili lidem, že to či ono zvládnou sami bez
podrobných předpisů. Jsem odpůrcem mnoha
zákazů, příkazů a nařízení. Rád bych, aby se
každý zákon posuzoval především podle toho,
zda napomůže dobré aktivitě lidí, nebo ji naopak zkomplikuje. Pokud ji zkomplikuje, je špatný. Prostě méně zakazovat, více motivovat.
Dobrou aktivitou myslím zlepšení vztahů mezi
lidmi, vzájemnou pomoc, solidaritu, snahu
o lepší vzdělanost, kulturu, hospodářský výkon
a tím o bohatší společnost. Ovšem ne na úkor
poškozování přírody a historického dědictví.
Kdysi se těmto aktivitám říkalo veřejné blaho.
Samozřejmě, že je nutné eliminovat ty špatné
aktivity. Ale od toho je trestní zákoník a ten by
se měl aplikovat rychle a přísně.

Zásadní omezení imunity
senátorů a poslanců
Imunitu poslanců a senátorů vůči přestupkům

a trestným činům, které nemají žádnou souvislost s funkcí zákonodárce považuji za přežitek,
relikt minulosti.

lepšit například prodejem svého majetku, protože ten má na venkově mnohem nižší hodnotu
než v městě. Podobné je tomu tak i u dotací.

Proč by zákonodárce neměl být pokutován
za dopravní přestupek, či za jiné vědomé přestoupení zákona? Přežitkem jsou také nejrůznější privilegia, jako je například cestování veřejnou dopravou zdarma.

Evropské dotace jsou v Čechách nastaveny
tak, že na investice pro malé obce je vyčleněno
mnohem méně peněz než pro velká města. To
je nutné změnit. Evropské peníze jsou určeny
k pomoci pro málo rozvinuté oblasti v členských zemích.

Rozumné hospodaření státu
Představitelé státu hospodaří s majetkem, který
jim byl dán občany do správy. Měli by k němu
přistupovat s respektem a chovat se k němu
jako k majetku vlastnímu. V rodině se také většina lidí nechová tak, že by si každý měsíc půjčovala na běžný provoz a dětem by kupovala
cokoliv, co je jen napadne.
Pak by museli rodiče přijít za dětmi a říci jim:
milé děti, odcházíme do důchodu, nebudeme už moci splácet a tak vám tady každému
předáváme dva miliony dluhu. Chtěly jste přeci kolo, motorku, auto – no to rozbité a doteď
neopravené, chtěli jste na dovolenou, na cestu
s partou atd. Splácejte včas, ať na vás nepřijde
exekutor. V rodinách se takto nechováme. Proč
je tomu ve státě jinak?

Zlepšení postavení menších
měst a venkova
Dotace nemohou být jen pro ty největší. Při
rozdělování daní dostávají obce a menší města
na jednoho obyvatele mnohem nižší částku než
velká města. Přitom malá obec si nemůže při-

Obnova zapomenutých památek,
na něž nezbývají žádné dotace
Dotace na obnovu památek jsou rozdělovány
velmi nerovnoměrně. V rozpočtu ministerstva
kultury je v památkových programech rok
od roku méně peněz, menší památky tak nedostanou nic.
Ve velkých městech se zase s evropskou spoluúčastí připravují miliardové plány jen na několik objektů v republice. Toto je nutné změnit.

Obnova krajiny
Krajina není jen pro traktory, ale i pro lidi. Potřebuje protierozní zatravněné pásy, cesty pro
pěší a cyklisty. Pro obnovu krajiny jsou připraveny evropské dotační peníze. Bohužel kvůli
vzájemnému nesouladu předpisů tří ministerstev se toho v krajině děje jen velmi málo.
Budu prosazovat jednoduchý krajinný plán,
který by byl součástí územního plánu. Stal
by se pak podkladem pro pozemkové úpravy
i pro přímou realizaci dotovaných krajinných
opatření.

