Dotazník pro vedoucí osobnosti kandidátních listin do zastupitelstva města Brna
1. Budete podporovat či prosazovat výstavbu R43? Pokud ano, jakou variantu, proč a
jakým způsobem na ni hodláte zajistit peníze?
Komentář:

ANO/NE

2. Budete podporovat výstavbu dalších hypermarketů ve městě a jeho nejbližším ANO/NE
okolí? Pokud ne, jakým způsobem chcete možnost jejich výstavby limitovat?
Komentář:.
3. Budete podporovat či prosazovat modernizaci Železničního uzlu Brno? Pokud ano,
jakou variantu, proč a jakým způsobem na ni hodláte zajistit finance?
Komentář:

ANO/NE

4. Hodláte se zabývat otázkou snižování emisí CO2 na území města Brna? Pokud ano, ANO/NE
jakým způsobem chcete snížení dosáhnout
Komentář:
5. Budete v případě zvolení prosazovat nebo podporovat zlepšení kvality ovzduší ve
městě:
• vytvořením nízkoemisní zóny v centru města?
• dodatečným zavedením prachových filtrů pro vozidla s dieselovými
motory zajištující chod města (vozidla MHD, údržby komunikací, svozu
odpadů, stavební technika atd.)?
• zaváděním čistějších pohonů (stlačený nebo zkapalněný zemní plyn,
propan-butan, vodík, hybridní pohon či elektromobily) ve vozidlech
obsluhujících město (vozidla MHD, vozidla údržby komunikací, svozu
odpadů, stavební technika atd.)?
• zavedením zóny se zpoplatněným vjezdem pro automobily, jaké fungují
např. v Londýně nebo Stockholmu?
• snížením maximální povolené rychlosti na některých úsecích
frekventovaných silnic na okraji města?
Komentář:
6. Podpoříte v případě zvolení rozvoj cyklistické dopravy ve městě? Pokud ano,
jakými konkrétními opatřeními?

ANO/NE
ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE
ANO/NE

ANO/NE

Komentář:
7. Budete prosazovat vyčlenění určité roční částky z rozpočtu města na rozvoj
cyklistické infrastruktury (pokud ano, v jaké výši)?
Komentář:

ANO/NE

8. Podpoříte v případě zvolení rozvoj pěší dopravy ve městě? Pokud ano, jakými
konkrétními opatřeními?
Komentář:

ANO/NE

Odpovědi, prosím, pošlete do 20. září na adresu romana.kostalova@veronica.cz
nebo Ekologický institut Veronica, Panská 9, Brno 602 00
Seminář je realizován v rámci projektu Dva v jednom aneb Ochrana klimatu a ovzduší v obcích realizovaného za finanční
podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí ČR.

