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V Litvínově dne 30. června 2019

Věc: Oznámení shromáždění – pochodu „Změna klimatu začíná zde!“
V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 84/1990 Sb., v platném znění (dále jen "zákona")
si Vám dovoluji oznámit následující shromáždění:
Účel shromáždění:
Název pochodu „Změna klimatu začíná zde!“.
Účelem pochodu je:
- upozornit na rozpor závazků vyplývajících z tzv. Pařížské klimatické dohody (ve
které se 196 států včetně ČR zavázalo zabránit nárůstu průměrné globální teploty o
více než 1,5 stupně Celsia) na straně jedné a pokračováním těžby a spalování uhlí
po roce 2030 na straně druhé,
- požadovat ukončení energetického využití hnědého uhlí v ČR, v Evropě i na celém
světě nejpozději do konce roku 2030,
- protestovat proti škodám, které velkolom Bílina způsobuje na globálním klimatu,
lidském zdraví, veřejných i soukromých rozpočtech a v neposlední řadě i na krajině,
- vyjádřit podporu zachování limitů těžby, a obyvatelům obcí ohrožených negativními
dopady uhelného průmyslu.
Den konání, doba zahájení a předpokládaná doba ukončení shromáždění:
Pochod se bude konat opakovaně v následujících dnech:
v pátek 5. července 2019 v čase mezi 08:00 a 21:00
v sobotu 6. července 2019 v čase mezi 08:00 a 21:00
Místo konání:
Pochod se bude konat na trase z Louky u Litvínova z ulice Ruských zajatců přes centrum
obce po silnici do Mariánských Radčic, v Mariánských Radčicích ulicemi Komenského,
Dukelských hrdinů, Komenského a Mosteckou na křižovatku se silnicí č. č. 256 a dále po
této silnici do obce Braňany, přes tuto obec ulicí Bílinskou, po silnici z Braňan na Mostecké
předměstí v Bílině, přes Bílinu ulicemi Mostecká, Boženy Němcové a Důlní k železniční
stanici Bílina – Chudeřice a odtud na parkoviště před elektrárnou Ledvice, kde pochod
skončí.
Trasa pochodu je vedena v bezpečné vzdálenosti od současné hrany (horního
skrývkového řezu) velkolomu Bílina tak, aby neměla žádný vliv na činnost zde pracujících
technologických celků ani bezpečnost účastníků pochodu.
Trasa pochodu je formou geografických souřadnic ve formátu Geography Markup
Language Document (GML) přesně vyznačena v přiloženém souboru „Bilina_2019.gml“,
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který je nedílnou součástí tohoto oznámení. Pro lepší orientaci přikládáme i přehledový
plánek s promítnutím trasy pochodu do terénu.
Celá trasa pochodu přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu a je proto
v působnosti krajského úřadu ve smyslu § 2a písm. c) zákona.
Předpokládaný počet účastníků shromáždění:
10 až 500.
Počet a označení pořadatelů starších 18 let určených k organizaci shromáždění:
Pořadatelé označení žlutou páskou na rukávě v počtu nejméně jednoho pořadatele na
každých 50 účastníků.
Jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu a kontaktní údaje
svolavatele:
Jan Rovenský, 23. dubna 1975, Podkrušnohorská 1595, Litvínov, ID datové schránky
3i45y6z, e-mail: j.rovensky@centrum.cz, tel: 723 623 238
Důležité doplňující informace:
Svolavatel považuje za důležité zdůraznit, že k naplnění shora uvedených účelů
shromáždění-pochodu je nezbytné vést jej právě po navržené trase, tedy přes bývalou
obec Libkovice (která je významným symbolem devastace Podkrušnohoří těžbou uhlí) a
ve vizuálním (nikoliv však fyzickém) kontaktu s velkolomem Bílina.
Na tomto místě je patrně na místě připomenout, že shromažďovací právo je právem
ústavním a chráněným mezinárodními úmluvami, které mají podle Ústavy přednost před
zákonem. Jeho ochrana je tak oproti „běžným právům“ vyšší a při jeho omezení je vždy
třeba mj. důsledně dbát zásady proporcionality.
V případě potřeby (zejména ve smyslu § 5 a § 10 zákona) mne, prosím, bezodkladně
kontaktujte na telefonním čísle +420 723 623 238. Dovoluji si upozornit, že nepřijímám
hovory z utajených čísel. K písemné komunikaci, prosím, využívejte moji datovou
schránku ID 3i45y6z.
Jan Rovenský

Přílohy:
1) trasa pochodu vyznačená formou geografických souřadnic v souboru
„Bilina_2019.gml
2) plánek s orientačním vyznačením trasy pochodu
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