
Most musí být v Praze a Senátu ČR 
konečně slyšet
Svou kandidaturu do Senátu ČR jsem spolu se svými 
kolegy z hnutí ProMOST dlouho zvažoval. Nakonec 
jsme dospěli k závěru, že se pokusím získat vaší důvěru 
nejen v nadcházejících volbách do zastupitelstev obcí, 
ale také do horní komory Parlamentu ČR a to s plnou 
podporou hnutí ProMOST. 

Ústecký kraj a především pak Mostecko si na postu 
senátora našeho regionu zaslouží po 12-ti letech 
změnu. Změnu především v tom, že do křesla Senátu 
ČR usedne někdo, kdo se bude snažit prosazovat 
změnu zákonů, po kterých volá nejen Mostecko, ale 
mnoho měst a regionů v celé ČR. Jde především o 
takové legislativní změny, které by nám usnadnili boj s 
nepřizpůsobivými občany. Jistě víte, že se město Most 
prostřednictvím opatření, která je možné realizovat z 
pozice samosprávy, snaží s nepřizpůsobivými občany 
bojovat. Bez systémové změny ovšem tento boj nelze 
zvrátit ve svůj prospěch. V minulosti jsme iniciovali 
několik zákonných opatření, která by nám velmi 
pomohla. Ze strany bývalé vlády a zejména pak paní 
ministryně Jany Maláčové jsme však nebyli vyslyšeni. 

Zastání se nám nedostalo ani od poslanců a senátorů 
zvolených v ústeckém kraji tedy těch, kterým by 
na vyřešení problémů týkajících se jejich měst a 
obcí měli mít zájem největší. Vím, že zde hovořím 
o běhu na dlouho trať, nicméně z pozice primátora 
města, které se s danými problémy potýká dnes a 
denně, vím, co je potřeba změnit. Takovou změnu je 
ovšem potřeba iniciovat formou novel zákonů, což je 
z pozice samosprávy, která zákonodárnou iniciativu 
nemá, nemožné. Z pozice senátora však ano. 

V posledních letech se Senát ČR stal velmi důležitou 
institucí, která je slyšet. Je schopna podávat kvalitní a 
věcné připomínky k projednávaným zákonům, které 
je potřeba zapracovat.

Mgr. Jan Paparega
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Navíc se Senát ČR v poslední době omlazuje a v jeho 
řadách zasedá velká většina vrcholných zástupců 
samospráv, tedy lidí, kteří mají povědomost o tom, 
co města, obce a občany naší republiky trápí. To je 
hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat 
do Senátu ČR. Chci zastupovat zájmy samosprávy 
a jejích občanů prostřednictvím své osoby v horní 
komoře Parlamentu ČR a z pozice primátora být 
jakousi prodlouženou rukou celého Mostecka při 
procesu tvorby zákonů, které nám budou prospěšné a 
tímto způsobem konečně začít řešit to, co nás v Mostě 
nejvíce trápí věcně, trefně a účelně.


