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• Bydlím uprostřed Náchoda, 
vedle rušné silnice. Vím, jak má 
doprava vliv na kvalitu životního 
prostředí i bezpečnost.

• Zasadil jsem se, že obchvaty 
Náchoda a Jaroměře jsou 

 v zákoně, jako prioritní stavby.

• Nezapomínám ani na lobbování 
 za peníze na krajské silnice, 
 které jsou ve špatném stavu.

PROSADÍM 
DOTAŽENÍ 
OBCHVATŮ 
A DÁLNICE

PODPOROVATELÉ:

Ing. Jiří Klepsa 
starosta Jaroměře

 
Petr Hable 
starosta Nového Města nad Metují

 
Ing. Jaroslav Bitnar 
starosta Broumova

 
Bc. Hana Nedvědová 
starostka Hronova

 
prof. RNDr. Václav Hampl, DrCs. 
emeritní rektor Univerzity Karlovy

 
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrCs. 
emeritní předseda Akademie věd ČR

 
Mgr. Pavel Fischer
diplomat a analytik

 
MVDr. Přemysl Rabas
ředitel ZOO Dvůr Králové

Zadavatel a zpracovatel: KDU-ČSL

www.pavelbelobradek.cz



www.pavelbelobradek.cz

PROSADÍM 
DOSTUPNOU 
ZDRAVOTNÍ
PÉČI

• Se svojí širší rodinou žiji 
 v regionu, manželka, bratr 
 i švagrová pracují ve zdravotnictví. 

Sám zdravotní péči potřebuji.

• Dostupný praktický lékař 
 i zubař jsou základem a spádová 

zdravotnická zařízení musí být 
moderní a plně funkční.

• Podpora investic ve fakultní 
nemocnici i výstavba nových 
pavilonů v Náchodě jsou konečně 
realitou, klíčový je ale kvalitní 
personál.

PROSADÍM 
DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
PRACUJÍCÍM 
A SENIORŮM

• Nestačí stavět jen sociální byty, 
musíme pomoci všem, kteří 
potřebují důstojně bydlet.

• KDU-ČSL prosazuje koncept 
dostupného bydlení pro mladé 

 a seniory, který zlevní cenu 
 až o desítky procent.

• Jedná se o zapojení majetku obcí 
a peněz státu i EU a Evropské 
investiční banky a budoucích 
uživatelů.

• Jsem vystudovaný veterinární 
lékař a ekolog, otec tří dětí.

• Vím proč a jak chránit vodu 
jako nezbytný předpoklad 
budoucnosti nás i našich dětí.

 Musíme bojovat se suchem 
 zabráněním plýtvání a znečištění 

vody, udržet ji v krajině.

• Člověk je součástí životního 
prostředí a patří do něho. Musí ho 
však chránit a užívat s rozumem 
jako svěřený statek, který není 
jeho.

PROSADÍM 
OCHRANU VODY 
A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ


