Náměstek hejtmana i primátora Martin Baxa zatím nepotvrdil, že odejde do Sněmovny
Plzeň, 27.10.2017, aktualizováno 15:20

Náměstek plzeňského primátora, náměstek hejtmana Plzeňského kraje a aktuálně také nově zvolený poslanec Martin Baxa (ODS) stále
ještě neoznámil, jakým směrem se bude dál ubírat jeho kariéra. Uvedl to ve čtvrtek na jednání plzeňského zastupitelstva v reakci na dotaz
opozičního zastupitele Petra Suchého (TOP 09). Ten chtěl vědět, zda odejde Martin Baxa do Sněmovny, nebo zda si zachová stávající
funkce ve vedení města a kraje.
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„Stanete se poslancem pane náměstku primátora a hejtmana? Nebo jak to bude s vašimi dalšími funkcemi? Předpokládám, že chystáte přesun do
Prahy,“ tázal se Petr Suchý. „Zastupitelský klub TOP 09 není tím orgánem, se kterým bych chtěl diskutovat svoji politickou kariéru. V brzké době budu
o mém dalším působení jednat s orgány ODS a pak oznámím, jak se rozhodneme,“ odpověděl Martin Baxa.
V kuloárech se mluví o tom, že Baxa by měl vyslyšet voliče, kteří ho kroužkováním katapultovali jako jedoho ze dvou poslanců za ODS z Plzeňského
kraje do Sněmovny. Náměstek Baxa získal 4655 preferenčních hlasů a ze třetího místa kandidátky ODS se posunul na první. Na druhém místě
kandidátky ODS skončila lídryně Ilona Mauritzová, která má 3429 hlasů. Až třetí a bez mandátu do Sněmovny skončil poslanec Vladislav Vilímec
(1966), který kandidoval ze druhého místa.
Právě krajský zastupitel Vilímec by mohl Baxu nahradit ve vedení kraje, kde už v minulosti působil jako ekonomický náměstek tehdejšího hejtmana
Petra Zimmermanna (ODS). A na tento post by se mohl Vilímec vrátit, pokud by uvolněný resort kultury a památkové péče náměstka Baxy převzala
současná ekonomická náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová (ODS). Ta má ke kultuře blízko, vzhledem k tomu, že v minulosti působila jako
náměstkyně primátora Plzně pro oblast kultury.
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