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Tisková zpráva: Oznámení kandidatury Jitky Seitlové do Senátu  

Senátorka Jitka Seitlová se bude znovu ucházet o důvěru voličů v podzimních volbách do 

Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 2. a 3. října. Stejně jako v minulých volbách bude 

kandidátkou stran KDU-ČSL a Zelených, které ji k obhajobě mandátu vyzvaly. Na společné 

podpoře senátorky se dohodly se STAN a TOP 09.   

Senátorka je rozhodnuta věnovat se oblasti naléhavých opatření proti suchu a ochraně vody. 

Tématu se svou dlouholetou profesní praxí hydrogeoložky po odborné stránce výborně rozumí. 

Nadále bude pokračovat v aktivitách proti realizaci vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, 

který by ohrozil rozvoj regionu, poškodil životní prostředí a zadlužil celou zemi zbytečnými 

výdaji na projekt, který obyvatelům nepřinese žádný užitek (materiál o pokračování přípravy je 

stále připraven na projednání vládou).  

Další prioritou  je nadále urychlené dokončení úseků dálnic na Přerovsku1, výstavba Palačovské 

spojky a zlepšení právních a finančních podmínek pro zkvalitnění celé sítě našich silnic, 

zejména jejich efektivních a rychlých oprav. 

Dosavadní mnohaleté zkušenosti na přípravě a projednávání zákonů by chtěla uplatnit při 

vytváření podmínek pro větší soběstačnost, posílení hospodářské situace, zaměstnanosti  

a životního standardu obyvatel našeho regionu, rozvoj IT technologií a jejich bezpečnosti, 

vzdělávání a dovedností dětí, dostatečnou síť zdravotnických a sociálních terénních služeb 

spolu se zvýšením zdravotní bezpečnosti občanů.           

„Záleží mi na tom, aby zákony byly spravedlivé pro všechny a nezvýhodňovaly jen některé 

vyvolené. Nadále je potřeba usilovat o zjednodušení a přehlednost právního systému pro 

občany, dostupnost a účinnou vymahatelnost práva,“ řekla Seitlová. Jako vždy je připravena 

hájit zájmy běžných občanů, zejména těch nejzranitelnějších skupin, dětí a seniorů.  

 

 
1 Po svém zvolení iniciovala vznik a organizovala pravidelná setkání pracovní skupiny k výstavbě D1 0136 a 0137 
za účasti představitelů ministerstva dopravy, ŘSD, kraje a obcí, kde byl sledován postup přípravy a průběhu  
výstavby úseků a byla navázána hlubší spolupráce  při  řešení  jednotlivých  fází  přípravy  a  budování  stavby.   
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Stanoviska ke kandidatuře Jitka Seitlové: 

Marian Jurečka, předseda KDU – ČSL: „Jitka Seitlová odpracovala pro občany v Senátu velký 

kus dobré práce na zákonech. Věnovala se náročným tématům zásadních strategií v oblasti 

dopravy, energetiky, životního prostředí, ochrany vody a půdy. Má mnoho zkušeností  

a legislativní činnosti rozumí. V Parlamentu je uznávanou a respektovanou senátorkou. 

Odvážně a rozhodně komunikuje s představiteli vlády řešení problémů z celé široké oblasti 

podnětů vycházejících z potřeb obcí a občanů jejího volebního obvodu. Je příkladem senátorky, 

která svůj mandát plně a obětavě zhodnocuje jako službu lidem. Vážíme si ji za její osobní 

morální postoje, sdílíme společné hodnoty úcty k člověku. Jsme přesvědčeni, že je správnou 

volbou pro zastupování obyvatel regionu v Senátu.“        

Michal Berg, spolupředseda Zelených: "Paní Seitlová odvádí v Senátu spoustu velmi důležité a 

užitečné práce pro ochranu zájmů obyčejných lidí i životního prostředí. Obrací se na ni lidé, 

kterým zájmy nejrůznějších velkých investorů znepříjemňují život nebo ničí jejich okolí, a ona 

jim dokáže velmi dobře pomáhat. To je přístup, kterého si Zelení velmi cení, a proto ji opět 

podporují v kandidatuře na senátorku." 

Radek Brázda, předseda STAN Olomouckého kraje: „Paní senátorka je hnutí STAN známa již 

dlouhou dobu a s mnohými našimi kolegy spolupracuje na řešení jejich problémů. Ve svém 

působení se věnuje tématu zlepšování kvality života na venkově, ochraně životního prostředí, 

boji proti suchu, což jsou i témata našeho hnutí. A i proto má naši podporu v následujících 

senátních volbách.“ 

Aleš Jakubec, člen krajského předsednictva TOP 09 v Olomouckém kraji: "Paní doktorku 

Seitlovou chápeme v jejím vystupování jako nadstranickou demokratickou senátorku. Vzhledem 

k výsledkům její práce a hodnotám, které zastává, ji rádi podpoříme v její kandidatuře do 

Senátu PČR.“ 

V Přerově 5. 6. 2020  

 


