Podnět číslo 20061031224007
1) Podnět č.j.

20061031224007

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, EU, Brusel, Štrasburk

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda, Evropská unie, Parlament, Senát, EU, poslanec, senátor, komisař, strana Zelených (SZ), §§
posta@vlada.cz; posta@psp.cz; info@senat.cz;

6) Co je třeba udělat

Vytvořit zákon „TRVALE UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA“ (TUŽ), kterým zajistit zejména:
1) Stanovení jednotkové ceny uhlíku, normy jeho maximálně únosné spotřeby na člověka v Česku (EU?) a
obchodování s ním.
2) Podporu rozvoje nízkouhlíkových technologií a možnost předávat je zejména rozvojovým zemím rychle
a levně.
3) Prodlužování životnosti energeticky náročných výrobků, zejména automobilů, letadel a zbraní.
4) Znevýhodnění zbrojní výroby
5) Prioritu výzkumu reakcí ekologických systémů na činnost člověka a masivní publikaci výsledků.
6) Obnovu lesů, vodního hospodářství, lidských sídel a zemědělskou výrobu respektující možné dopady
klimatických změn.
7) Povinnou příkladnost pedagogů a politiků při aplikaci zásad dobrovolné skromnosti lidí.

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-20061031224007

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
05. 03. 2019
Na podnět jsem upozornil MŽP - viz KRONIKA, událost zde dne 5.3.2019
Ohlásil:
30. 01. 2016
Podzemní úložiště jaderného odpadu představují větší problém než se očekávalo, protože posunům hornin
ani průniku vody nelze zabránit?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 12. 2015
Do konce tohoto století roztaje až čtvrtina vrstvy (arktického) permafrostu, která zadržuje miliardy tun
"skleníkových" plynů?
Ohlásil:
09. 11. 2015
Na světě se denně spotřebuje 85 mil. barelů ropy.
Ohlásil:
30. 10. 2015
Ekonomika orientovaná na něco jiného než růst HDP proto přestává být pouhým akademickým výbojem?
Ohlásil:
06. 09. 2015
Aktivisté posbírali na Litoměřicku více než 3,5 tuny zeleniny, která by se jinak zaorala či vyhodila,
protože např. mrkev byla křivá (neprodejná) a uvařili z ní 2 tis. porcí polévky.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 08. 2015
Strana Zelených organizuje PETICI k realizaci opatření, která by měla zlepšit hospodaření s vodou.
Ohlásil:
25. 08. 2015
Výrobu elektromobilů a vývoj motorů na vodík "olejáři" stále brzdí? Zkušební série vozidel výrobci ničí?
Ohlásil:
21. 01. 2015
Zeměkoule je už doslova zamořena automobily?zamořena automobily?
Ohlásil:

17. 09. 2014
Každý Čech vyhodí ročně 70kgvyhodí ročně 70kg potravin?
Ohlásil:
18. 07. 2014
Podnik Tesla Motors uvolnil patentovou ochranu prvků elektromobilů a plánuje v USA postavit obří
továrnu na výrobu baterií. Hodlá motivovat talentované inženýry k užití filozofie Open Source pro
urychlení vývoje.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 07. 2014
Internetem se šíří zpráva o existenci "kurvítek", které plánovaně ukončují životnost spotřebičů - viz
příloha
Ohlásil: Dle informace od L.Krat. Arbed
02. 05. 2013
Úvahy o potřebě "udržitelného ústupu" od civilizačních vymožeností se ojevují ZDE.
Ohlásil: Arbed
21. 05. 2012
Půda v Česku se rychle kazí.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
08. 04. 2011
Reálné náklady na automobilovou dopravu v Itálii: 17 400 mrtvých každý rok vinou škodlivých emisí,
7861 mrtvých v důsledku dopravních nehod, více než 27 miliard eur ročně dalších nákladů na nehody, 28
miligramů škodlivých emisí na každý ujetý kilometr automobilem (16 vlakem), 13 535 tun škodlivých
emisí ve městech, z toho 12 500 tun jde na vrub dopravy osob a zboží.
ZDROJ
Ohlásil: A3 (dle Bělohradský)
17. 04. 2010
Tady už pšenice neporoste. Ani brambory.
Ohlásil:
02. 02. 2009
politici států EU občany finančně výrazně motivují k sešrotování 10 let starých automobilů - bez ohledu
na jejich opotřebení.
Ohlásil: NULL

Přílohy:
20061031224007-20140701-existence-kurvitek-potvrzena-docx.docx

Přílohy:

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

