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•  Podpora provozu a výstavby nového bloku 
Jaderné elektrárny Dukovany. 
Za klíčové pro náš region považujeme podporu 
prodloužení bezpečného provozu Jaderné 
elektrárny Dukovany po roce 2025 a přípravu 
výstavby 5. bloku.

•  Dopravní obslužnost.  
Posílíme koncepci dopravy rozvoje dopravní 
infrastruktury regionu Třebíčska. 
 
Budeme iniciovat racionální a efektivní realizace 
obchvatů obcí a měst: Okříšek, Pocoucova, 
Jaroměřic a obchvat Třebíče v návaznosti na 
lepší dostupnost na D1. 
 
Investujeme do nezbytných oprav místních 
komunikací II. a III. tříd.

•  Systém podpory školství a kultury. 
Zkvalitníme propagaci technického vzdělávání 
v rámci propojení místních firem a středního 
odborného školství, zejména učňovského 
školství a středních škol s maturitou. 
 
Přispějeme k aktivní propagaci památek 
UNESCO.

•  Kvalitní péče o životní prostředí. 
Třebíčsko je nádherný kus Vysočiny s kvalitním 
životním prostředím, proto budeme finanční 
prostředky kraje využívat na mapování 
a revitalizaci přírodních klenotů našeho regionu. 
 
Přehradě na řece Oslavě říkáme jasné NE!

•  Systém podpory mladých rodin a seniorů. 
Třebíčsko musí být dobré místo pro život, proto 
zde zajistíme potřebné bydlení pro mladé rodiny 
a seniory.  
 
Podpoříme a zajistíme stabilizaci krajských 
zdravotnických zařízení. 

www.anobudelip.cz/kraj-vysocina

NAŠE PRIORITY PRO TŘEBÍČSKO

JSME VAŠI KANDIDÁTI DO KRAJSKÝCH VOLEB 

27 let, projektová manažerka, 
zastupitel města,  
Náměšť nad Oslavou

53 let, učitel na ZŠ, zastupitel 
města, Třebíč

51 let, oblastní manažer, 
zastupitel města, Třebíč

Ing. Monika ObornáMgr. Pavel Franěk Miloš Hrůza

„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


