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Žádost Zastupitelstvu města Brna o projednání vyhlášení stavu klimatické nouze
My, níže podepsaní občané města Brna, podáváme v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o
obcích, § 16, odst. 2, písmeno f, Zastupitelstvu města Brna žádost o projednání vyhlášení stavu
klima cké nouze ve formě prohlášení a harmonogramu ambiciozních opatření.
--V říjnu roku 2018 publikoval Mezivládní panel pro klima ckou změnu (IPCC) na objednávku vlád
signatářů Pařížské dohody zvláštní zprávu Globální oteplení o 1,5 °C. Na základě velkého množství
vědeckých prací v ní dochází k závěru, že lidstvo ještě může zabránit životu nebezpečnému rozvratu,
který by nastal při oteplení nad tuto hodnotu. Je ovšem nutné začít od roku 2020 razantním způsobem
ubírat emise CO2 tak, aby do roku 2030 došlo k jejich snížení minimálně na polovinu. Po roce 2050 bude
už zapotřebí více CO2 z ovzduší odebírat, než kolik bude vypouštěno.
Znamená to, že zejména vyspělé země s velkými emisemi CO2 na obyvatele musí přestat být závislé na
fosilních palivech a že opatření, která mají mít odpovídající účinek, musí být zahájena ihned, v rámci
tohoto volebního období.
Vyhlášení stavu klima cké nouze je rozhodnu orgánů státní legisla vy nebo exeku vy, kterým
prohlašují, že existuje klima cká krize a že dosud učiněná opatření k zastavení globálního oteplování
nejsou dostatečná.
Proto zastupitelky a zastupitele města Brna žádáme, aby bezodkladně vyhlásili stav klima cké nouze a
vyjádřili m, že jsou si vědomi závažnos situace a připojují se ke světové komunitě měst a států, které
tak již učinily. V tuto chvíli se jedná o více než 1000 měst v celkem 19 státech světa, mimo jiné i naše
partnerská města Leeds, Rennes a Utrecht.
Žádáme, aby město Brno a městské čás pravdivě a pravidelně informovaly o příčině klima ckého
rozvratu, jeho důsledcích a cestách k jeho zpomalení a také o tom, co město Brno samo v tomto směru
dělá. Žádáme, aby k tomuto účelu město vyčlenilo částku, která odpovídá nákladům na komunikaci
podobných kampaní, např. Dáme na vás či Kopeme za Brno, tj. v řádu jednotek milionů.
Žádáme o okamžité a systema cké zavádění opatření snižujících emise skleníkových plynů z fosilních
paliv do praxe, a dále o zavádění takových opatření adaptačních, čili reagujících na zhoršující se průběhy
počasí, která rovněž povedou ke snížení emisí. Současně navrhujeme, aby inves ční proces byl nastaven
tak, že tato opatření budou uplatňována v inves čních projektech města systema cky, bez nutnos
individuálních schvalovacích procesů.
Konkrétně žádáme, aby veškeré rekonstrukce a nová výstavba v rámci inves čních projektů města byly
prováděny v energe cky pasivním standardu (při zohlednění památkově cenných budov), aby dostupná
střešní plocha byla osazena fotovoltaickými panely a aby všechna elektrická energie, kterou město a jeho
ins tuce spotřebovávají, pocházela z obnovitelných zdrojů (zelený tarif). Dále žádáme o urychlení
podpory a rozvoje elektromobility s důrazem na veřejnou dopravu. Žádáme, aby u zaváděných opatření
byly stanoveny dílčí cíle, které bude možné realizovat a jejich splnění monitorovat v dvouletých či
kratších časových úsecích.

Tento podpisový arch se týká žádosti podle § 16, odst. 2, písm. f zákona č. 128/2000 Sb. “Žádost Zastupitelstvu
města Brna o projednání vyhlášení stavu klimatické nouze”

Jsme si vědomi, že opatření vyplývající z výše uvedených požadavků nebudou snadná. Situace je ale
natolik závažná, že je již zcela zjevně potřeba plošného zapojení celé společnos - od zvolených poli ků a
úředníků samosprávy a státní správy po všechny obyvatele. Touto žádos navazujeme na předchozí výzvy
studentů, kulturních ins tucí a občanských inicia v.
Zodpovědnost je v prvé řadě na Vás, kteří máte zákonné nástroje jednat. Jako naši zastupitelé máte jak
mandát, tak i povinnost. Žádáme Vás, abyste převzali zodpovědnost a naplňovali právo obyvatel města
Brna na příznivé životní prostředí, jak je zakotveno v Lis ně základních práv svobod.
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Připojením svého podpisu pod tuto žádost rovněž souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a jejich uchováním po dobu
nezbytně nutnou a pouze za účelem prosazování a projednávání výše uvedené žádos . Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas
se zpracováním údajů udělený v souladu s platnou legisla vou České republiky a nařízením GDPR je dobrovolný a jsem
oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.
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