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Josef Pavlata 
kandidát ODS ve volbách do Senátu

"Vše pro náš obvod - vše pro občany

Josef Pavlata se narodil v roce 1949. S manželkou Zuzanou je ženatý od roku 1973, mají spolu dospělou
sedmadvacetiletou dceru Kristýnu. Celý život pracoval v různých kulturních a uměleckých institucích v provozních a
produkčních funkcích. Od roku 1991 je ředitelem Obvodního kulturního domu Prahy 9. V tomto pražském obvodu žije
více jak třicet let. Za tu dobu svůj obvod dobře poznal, má ho rád, což dokázal svou dosavadní prací v kultuře, komunální
politice i v Senátu, kam byl zvolen v roce 1996. Je zakládajícím členem ODS a nikdy před tím nebyl v žádné politické
straně.

Hlavním krédem Josefa Pavlaty je: "Vše pro náš obvod - vše pro občany! , a doplňuje: "Chci se přiblížit k Vašim každodenním
starostem a s Vaší pomocí vybudovat síť skutečně kvalitních zákonů. Své dosavadní působení v Senátu hodnotí Josef Pavlata takto:
"V uplynulých šesti letech jsem v Senátu působil nejprve ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, kde se mi podařilo
pomoci splnit jeden z předvolebních slibů - vstup do NATO. Poslední čtyři roky působím ve Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, lidská
práva a petice, jsem místopředsedou Stálé komise pro práci Senátu, členem volební komise a ověřovatelem Senátu.

Senát za dobu své existence projednal 788 návrhů zákonů a mezinárodních smluv. Každé projednávání má určeno svého zpravodaje,
v Senátu je 81 senátorů, takže na každého z nich mělo připadnout cca 9 - 10 zákonů či smluv. Já sám jsem byl zpravodajem v 31
případech. Z těch závažnějších to bylo např. projednávání vůbec prvního ústavního zákona v Senátu (Změna státních hranic se
Slovenskem) a vůbec prvního senátního návrhu zákona (O požární ochraně), Souhlas se vstupem ČR do NATO, Zákon o výkonu trestu
odnětí svobody, Zákon o výkonu vazby, Zákon o sčítání lidu, Zákon o státních svátcích a především Zákon o hlavním městě Praze.

Působení v Senátu si neumím představit bez stabilní spolupráce s městskými částmi mého obvodu, především s radnicemi Prahy 9 a
Prahy 14. Jsem rád, že mezi zastupiteli, radními a starosty mám řadu přátel, kteří mi velmi často pomáhali a já věřím, že jsem jim to
mohl oplatit. Spolupráce se starostou Prahy 9 Ing. Vladimírem Řihákem, starostou Prahy 14 Ing. Miroslavem Froňkem a také s
poslancem Tomášem Kladívkem přinesla mnoho dobrého pro náš obvod. Pevně věřím, že to tak bude i nadále.
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