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•  Obchvaty frekventovaných měst a obcí 
Vybudujeme obchvaty měst Žďár nad Sázavou, 
Velké Meziříčí a obce Ostrov nad Oslavou ležících 
na frekventovaných tazích a napojení na dálniční síť 
s pomocí dotací EU a ministerstva dopravy. 

•  Bydlení pro mladé rodiny a bydlení pro seniory 
Zajistíme využití krajských budov a pozemků zejména 
k vybudování potřebných bytů a budov, např. startovací 
byty, DPS, Alzheimercentrum, denní stacionář.

•  Řešení nakládání s komunálními odpady 
Víme, že existují evropské dotace na vybudování 
regionálního zařízení na ekologickou likvidaci 
komunálních odpadů. Zabezpečíme toto vybudování 
a s tím bude souviset i možné zlevnění poplatku  
za ukládání komunálních odpadů. 

•  Kotlíkové dotace 
Zabezpečíme zvýšení finanční podpory na Žďársku, 
Novoměstsku, Velkomeziříčsku a Bystřicku 
v kotlíkových dotacích na úroveň ostatních krajů. 

•  Koncepce školství a sportu 
Nepustíme školy z regionu, budeme materiálně 
a motivačně podporovat existence malých škol  
na venkově a zabezpečíme finanční pomoc pro 
gymnázia z hlediska návratu ke kvalitnímu vzdělávání 
v městech okresu. Zároveň podpoříme učňovské 
školství, zejména stavební, instalatérské, strojírenské 
a elektro obory ve spolupráci s místními firmami 
s ohledem na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 
Více budeme spolufinancovat vrcholné sportovní 
aktivity v našem regionu.

•  Průmyslové zóny a zaměstnanost 
Podpoříme vybudování průmyslové zóny v Novém 
Městě na Moravě a realizaci dalších chybějících 
zón pomocí fondů EU. Tím podpoříme zvýšení 
zaměstnanosti v našem regionu.

•  Čistá voda a ochrana před povodněmi 
Finančně podpoříme výstavbu čistíren a kanalizací pro 
obce, které nemají tato zařízení vybudována. Budeme 
podporovat boj se suchem a s povodněmi, zejména 
podpoříme vybudování nádrží pro zadržování přírodní 
vody s ohledem na úbytek podzemní a povrchové vody 
v regionu. 

•  Zdravotnictví 
Více motivačně a finančně podpoříme regionální 
nemocnici v Novém Městě na Moravě. 

•  Zemědělství a jeho rozvoj 
Celkově podpoříme zachování zemědělské činnosti 
na Vysočině, pomůžeme při zachování chovů skotu 
a pěstování původních plodin, které na Žďársko patří. 

www.anobudelip.cz/kraj-vysocina

NAŠE PRIORITY PRO ŽĎÁRSKO

JSME VAŠI KANDIDÁTI DO KRAJSKÝCH VOLEB 

51 let, ekologický poradce,
zastupitel města,
Žďár nad Sázavou

69 let, předseda představenstva
zemědělského družstva, Sněžné

50 let, podnikatel,
Velké Meziříčí
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„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


