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Nové informace  

  
V posledních měsících německé soudy upevnily právo na čistý vzduch několika novými 
rozhodnutími. A nejen Německo dosáhlo v oblasti práva na čistý vzduch pokroku, 
zaznamenala ho celá Evropa. To je důvod, proč projekt Právo na čistý vzduch pod LIFE 
Project Legal Action aktualizoval základní informace se zvláštním zaměřením na situaci v 
Evropě a přidal nové příklady právních krokůpo celé Evropě.   
Pokud Vás zajímá situace a různé případy v Nizozemsku, Rakousku, Belgii, České 
republice, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Slovensku, Španělsku, Švédsku a 
Velké Británii, publikaci v angličtině najdete zde. 
 
Tuto publikaci jsme navíc přeložili do několika dalších jazyků, aby měla větší dosah v jiných 
evropských zemích. Se zvláštním ohledem na situaci v Maďarsku, Polsku, Španělsku, 
Francii a Itálii můžete nyní najít informace v také v příslušných jazycích na našich webových 
stránkách: https://www.right-to-clean-air.eu/en/library/. 
  
K dispozici je i aktualizovaná verze publikace, která poskytuje podrobné informace o každém 
soudním sporu týkajícím se čistého ovzduší vedeném německou organizaci pro ochranu 
životního prostředí Deutsche Umwelthilfe (DUH). Německý “Hintergrundpapier” je k dispozici 
zde. 
 
Abychom udrželi naše webové stránky a publikace aktualizované, budeme rádi za Vaše 
podněty ohledně současných právních sporů nebo řízení o porušení předpisů a ohledně 
aktivit týkajících se čistého ovzduší ve Vašem členském státě. Prosím, sdílejte s námi Vaše 
podněty. 

Nemůžete přestat dýchat  – krátký film o 
znečištění ovzduší 
Znečištění ovzduší není problém několika izolovaných oblastí nebo konkrétní skupiny osob. 
Nedávná data ukazují, že čelíme problému, který postihuje celá města, včetně menších měst 
a předměstí. Vytvořili jsme krátký flim, abychom zvýšili povědomí o tom, že problém se týká 
každého z nás. Pokud jste film ještě neviděli, podívejte se na něj zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=n5YyWoTMVHY  
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