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•  Okolo Jihlavy a Velkého Beranova rychleji! 
Vítáme každého, kdo naše města a obce 
navštíví. Kdo však jen projíždí, bude jistě rád, 
když kolem nich projede po obchvatech rychleji. 

•  Bezpečnost pro chodce na Vysočině!  
Kraj musí významně podpořit obce ve výstavbě 
bezpečných přechodů.  

•  Do Brna i do Prahy rychlovlakem z Jihlavy!   
Podporujeme dlouhodobý záměr státu výstavby 
vysokorychlostní trati. Požadujeme však 
rozumné a účelné řešení s ohledem nejen na 
efektivitu trati, ale i její dopad na obyvatelstvo 
a životní prostředí. 

•  Dopravní terminál v Jihlavě!  
Chceme vybudovat centrální bod veřejné 
dopravy – městské, mimoměstské, autobusové i 
železniční na jednom místě.

•  Pohotovost pro každého!  
Chceme dostupnou lékařskou pohotovost 
v každém z bývalých okresů. Využijeme stávající 
i nové urgentní příjmy v nemocnicích.

•  Chceme efektivní odpadové hospodaření!   
Budeme prosazovat nakládání s odpady formou 
maximálního třídění a separace odpadů. Prověříme 
nutnost vybudování spalovny odpadu v kraji.  

•  Přilákáme turisty na Vysočinu!  
Budeme propagovat přírodní krásy a historické 
dědictví regionu, aktivně spolupracovat 
při propagaci kraje s podnikateli v oblasti 
cestovního ruchu a obcemi. 

•  Chceme kulturní i sportovní akce!  
Rozhodně budeme podporovat tradiční akce, 
ale chceme podpořit i kvalitní nekomerční akce.

•  Magistři s diplomem z Jihlavy!  
Zasadíme se o rozšíření  magisterského stupně 
vzdělávání.  
Chceme, aby naše děti mohly studovat doma.

www.anobudelip.cz/kraj-vysocina

NAŠE PRIORITY PRO JIHLAVSKO

JSME VAŠI KANDIDÁTI DO KRAJSKÝCH VOLEB 

45 let, podnikatel, 
zastupitel města, Jihlava

Radek Popelka, MBA

42 let, odborný zástupce 
provozovatele, zastupitel města, 
Jihlava

Ing. Lucie Vichrová

42 let, obchodní a projektový 
manažer, Jihlava

Ing. Jiří Pokorný

„Nikdy jsem se nebál nových výzev. Vždycky jsem v nich uspěl 
zejména díky skvělým lidem, které jsem měl kolem sebe – ať už šlo  
o nadřízené nebo kolegy.“
 
Vystudoval jsem ekonomii. Před několika lety jsem vedl kabinet 
nejvyššího státního zastupitelství a v současné době jsem ředitelem 
odboru kontroly a řízení ve významném národním koncernu.
 
Jsem kandidát na hejtmana Kraje Vysočina a pokud uspěju  
ve volbách, chci:
•   na příslušných odborech kraje jen odborníky, kteří rozumí své práci
•  zlepšit spolupráci měst a obcí s krajským úřadem i centrálními 

orgány státu
•  více obchvatů měst a obcí, logické řešení oprav silnic II. a III. tříd
•  více dělat pro mladé lidi na Vysočině, aby neodcházeli do jiných 

regionů
•  na krajském úřadu zdravý selský rozum a lidský přístup
 
Toto je jen několik mých hlavních priorit. Celkovou představu o řízení 
kraje si můžete přečíst na mém webu www.pavlik2016.cz 

Ing. Josef Pavlík

58 let, kandidát na hejtmana
Kraje Vysočina, ředitel odboru
kontroly a řízení, Havlíčkův Brod


