Podnět číslo 20080303192714
1) Podnět č.j.

20080303192714

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Praha - severozápad

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, předseda Mirek Topolánek (ODS), ministr dopravy, ministr životního prostředí, primátor Prahy,
člen Výboru pro životní prostředí PS, člen Senátního výboru pro dopravu (posta@vlada.cz;
posta@mdcr.cz; info@env.cz; Pavel.Bem@cityofprague.cz; + další, např. ze seznamů na str.
http://www.kohovolit.eu/cz/napiste_pvyber.php )

6) Co je třeba udělat

Realizovat SEVERNÍ VARIANTU severozápadního okruhu Prahy.
Jižní varianta je o 8 až 10 miliard Kč dražší a do hustě obydlených části Prahy by přivedla až 100tis.
automobilů denně.
-Argumenty
-Podrobnosti
-Aktuální informace jsou ZDE
-Hlasovat pro nebo proti SZ variantě mohou občané ZDE
*
Klíčová slova: Šubrtová, Beneš.

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080303192714

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
01. 03. 2012
Odpůrci realizace vnějšího dopravního okruhu Prahy na zastaralé a zbytečně nákladné trase vkládají
informace na webové stránky www.rozumnyokruh.cz a žádají spoluobčany o podporu nové PETICE.
Ohlásil: Sdělení P.Šubrtové a P.Beneše zkrátil a zveřejnil Arbed
30. 09. 2010
Hlavní hygienik problematickou stavbu zastavil?
Ohlásil:
20. 05. 2010
Nejvyšší správní soud zrušil rozsudkem ze dne 20.5. 2010 ve věci žaloby č.j. 8 Ao 2/2010 - 327, část
Zásad územní rozvoje hl.m. Prahy, které vymezují plochy a koridory veřejně prospěšné stavby uvedené
jako stavba s označením „Pražský okruh (SOKP), úsek Ruzyně – Březiněves“.
Ohlásil:
03. 03. 2008
Každý může kompetentním politikům a úředníkům odeslat mail s upozorněním na existenci tohoto
podnětu .
Doporučený text:
Dobrý den, upozorňuji na existenci podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20080303192714 a
doporučuji jeho realizaci.
Jméno, příjmení, bydliště.
ADRESY:
posta@vlada.cz; posta@mdcr.cz; info@env.cz; Pavel.Bem@cityofprague.cz; ambrozek@psp.cz,
poslkanc@volny.cz, bohnischr@psp.cz, dedicf@psp.cz, dlouhyv@psp.cz, fialar@psp.cz, konecnak@psp.cz,
kratkyj@psp.cz, latkaj@psp.cz, libyl@psp.cz, machz@psp.cz, vaclav.mencl@email.cz, mlcakl@psp.cz,
rabasp@psp.cz, sincll@psp.cz, ulehlat@psp.cz, vanam@psp.cz, vanousekp@psp.cz;senat.tu@volny.cz,
kancelar-kv@senat.cz, info@vitezslav-jonas.cz, frkopecky@iol.cz, dalibor.hrabec@post.cz,
vlastibor@tiscali.cz, info@jannadvornik.cz, nedomaj@senat.cz, paukrtovas@senat.cz, petrovi@senat.cz,
striteskyj@senat.cz, vaculik@supro.cz, rsmutna@seznam.cz;

Ohlásil: NULL

10. 03. 2002
Realizaci podnětu podpořilo asi 450 občanů osobní účastí ( a podpisem) na demonstraci, která se
uskutečnila na na Jungmannově náměstí v Praze. V rozporu s touto skutečností uvedla ČT jen 200
demonstrantů.
*Občané mohou svůj nesouhlas s podporou zájmů "asfaltérů, betonářů a tunelářů" podpořit odesláním
dopisu premiérovi.
Text kopírujete ZDE.
Adresa premiéra: posta@vlada.cz; mirek.topolanek@ods.cz, případně
*HLASOVAT pro nebo proti SZ variantě mohou občané ZDE
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

