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SENÁTORSKÉ
pro Malou a Velkou Chuchli, Lahovice, Lahovičky, Lipence, Lochkov, Radotín, Slivenec a Zbraslav

VŽDY JSEM HÁJILA ZÁJMY OBČANŮ,
Proč kandiduji
BUDU JE HÁJIT I V SENÁTU
do Senátu
Dvanáct let jsem zastupitelkou
na Praze 12. Znám problematiku
nejen mé městské části, kterou nazývám svým domovem, ale také
okolních městských částí. Nejvíc
mne trápí nátlak developerů, celé
roky pomáhám občanům proti
předimenzování výstavby a zástavbě zeleně. Řada občanů se na
mne obrací s podněty, se kterými
jim už nemohu pomoci. Rozhodla jsem se proto pro senátorskou
práci, kde mohu iniciovat změnu
zákona a tak problém vyřešit. Jde
například o změny stavebního zákona, které by vrátily občanům
právo bránit se proti stavbám, které znehodnocují komfort jejich bydlení. Naopak usnadnit schvalování drobných staveb a tak občanům
pomoci při individuální výstavbě.
Dále bych chtěla posílit legislativu životního prostředí pro boj za
záchranu zeleně, aby se omezily
dopady sucha a vln veder. Dalším

mým cílem je prosazovat protihluková opatření a tvrdé normy proti
hluku. Velkým tématem je zavedení protikorupčních opatření
tak, aby nám korupce neujídala
z veřejného rozpočtu. Při práci
v Senátu chci uplatnit zkušenosti
ze státní sféry, kde jsem působila
jako náměstkyně ministra životního prostředí a jako ředitelka
České inspekce životního prostředí, ale i z komunální politiky kdy
jsem byla místostarostkou Prahy
12. Právě z komunální sféry vím
o řadě trablů každodenního života,
které bych chtěla vyřešit: od vraků
na ulici, které nejde odtáhnout,
po nadbytečnou administrativu
a obíhání úřadů v době elektonizace úřadů. Politika je nástroj,
jak já ho chápu, jak sloužit lidem.
Myslím, že mám v politice co říci
a chci to říkat ... a to pěkně nahlas.

Ing. Eva Tylová, Vaše kandidátka do Senátu ve volebním obvodu 17

DRBY O MNĚ
Vystudovala jsem ČVUT,
fakultu jaderné fyziky
a fyzikálního inženýrství, ale celý svůj profesní život se zaměřuji na
ochranu životního prostředí a boj za lepší život občanů. Stále hledám

cestu jak podpořit zdravý trend obrany přírody
před lidskou chamtivostí. Nejsem jen politička, jsem žena, která má
svou rodinu – dva syny
a vnoučata, přítele. Miluji
zvířata a doma máme koč-

ku a kocoura. Na výlety
jezdím na kole, navštěvuji
rockové koncerty, kde si
i zatančím. Jako každá
žena se ráda hezky obléknu, ale věci sháním
v charitních prodejnách
a v „sekáčích“, protože si vážím lidské práce
do věcí vložené. Nejvíc
si odpočinu v přírodě
a u vody ale dokonale mě
nabíjí energií setkání se
skvělými lidmi.

přijďte k volbám
5. a 6. října
a ke druhému kolu
12. a 13. října

CHCETE klidné prostředí, bez prachu a hluku a všudypřítomnou zeleň? pak volte Evu!

2

PIRÁTSKÉ LISTY

pirati.cz

Erozní rýha pod
Lochkovským mostem

Matěj Pomahač, Praha–Radotín
kandidát do místního zastupitelstva za
Zelené v koalici „Společně pro Radotín“
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Jan Martínek, Praha–Radotín
kandidát do místního zastupitelstva za
KDU-ČSL v koalici „Společně pro Radotín“
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Pro další informace
web: www.evatylova.cz, fb: evatylovacz
Můj blog: https://evatylova.blog.idnes.cz
Kontakt: eva.tylova@ecn.cz, telefon: 720 538 058
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