Sepsali jsme pro Otevřeno o106 rešerši,
která se týkala odbornosti vypracovaného
projektu územního plánu.

Se spolkem Za zdravé a krásné Holešovsko
pomáháme dojednat důležité memorandum
o porozumění, které by mělo obsahovat záruky ochrany
pitné vody zásobující několik desítek tisíc lidí v regionu
a nad jejímž zdrojem stojí průmyslová zóna.

Zdravý Rožnov slaví s námi.
Další hypermarket, který by zatížil
centrum a zhoršil kvalitu vzduchu,
se zatím stavět nebude.
Se spolkem Žijeme
Žďárem řešíme, jak
by mohla být jejich
radnice otevřenější
vůči místním
občanům. Pomáháme
jim například s tím,
co všechno by měla
radnice zveřejňovat –
jak postupovat
při zveřejňování platů
zastupitelů?

Leden

Hájíme se spolkem Terra Natura
nejvzácnější přírodní krajinu proti
vydaným výjimkám na nové vleky
v CHKO Jeseníky.

Naši právníci v TV – komentujeme žaloby
Programů zlepšování ovzduší v pořadu
Nedej se v ČT.

Potkáváme se s vámi u našeho stánku
na festivalu dokumentárních filmů
Jeden svět 2016 v Brně.

Únor

S hastagem
#FrankBoldRadi
pravidelně na Facebooku
sdílíme rady pro širokou
veřejnost. „Zjistili jste,
že se ve vašem okolí
plánuje kácení?
Chcete mu zabránit?
Čtěte, jak na to.“

Březen

Sepsali jsme se Sborem dobrovolných
občanů námitky k umístnění
obchodního domu Tepna v historickém
centru, který navýší již nyní přetíženou
dopravu a zničí prakticky jedinou
rozvojovou plochu v širším centru.

Duben

Frank Bold se spolu
s partnerským spolkem
Chráníme stromy
(Pardubice) zúčastnil
setkání Klubu
aktivistů v Praze.

Se spolkem Chráníme stromy jsme konzultovali povolení
ke kácení sakur v Polabinách. Tamní radní rozhodli o nové výsadbě
stromů, které „obklíčily“ ty staré. Ty pak starosta nařídil vykácet,
protože „staré stromy z nové výsadby nelogicky vyčnívají“.

Květen

Spolu s Čisté nebe usilujeme
o zrušení Programu zlepšení
kvality ovzduší pro aglomeraci
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.

Červen

Červenec

Stejně jako už každý měsíc,
posíláme do vašich rukou
dalšího – letos již šestého – rádce.
Tentokrát vás učíme, jak vyzrát
na lhůty hmotněprávní, procesní,
prekluzivní, promlčecí, …

Senát schválil novelu zákona o střetu
zájmů, díky které musí až 50 tisíc veřejných
činitelů zveřejnit svá majetková přiznání.

Srpen

Září

Říjen

Soud zrušil povolení o necitlivě umístěné
stavbě obchodního centra v historické
části města Náchod – radujeme se
se Sborem dobrovolných občanů.

Listopad

Prosinec

Před koncem roku
ladíme s partnery
ještě poslední
detaily v jejich
kauzách.

Náš projekt Rekonstrukce státu jede!
Politici schválili další protikorupční
zákon ke kontrole hospodaření
politických stran.
Získávají nové zkušenosti,
pomáhají konkrétním lidem
a komunitám v případech
veřejného zájmu. Frank Bold
přijímá 15 nových mladých
a nadaných studentů, kteří se
během následujícího roku zapojí
do chodu právní poradny a kauz
našich partnerských spolků.

Letem světem
v roce 2016

