Městské státní zastupitelství
Náměstí 14. října 2188/9
150 00 Praha 5
E-mail: podatelna@msz.pha.justice.cz
Věc byla vedena u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 pod sp. zn. ZN 205/2018

V Praze dne 27. července 2018

Oznamovatel:

Kverulant.org o.p.s.
IČ: 28925165, se sídlem: Praha 10, Pražská 1148, PSČ 10200
zastoupený Ing. Vojtěchem Razimou, ředitelem

Žádost oznamovatele o přezkoumání postupu dozorujícího státního zástupce dle
ust. § 157a odst. 2 tr.ř.) ve věci prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl
spáchán trestný čin

Písemností ze dne 26. července 2018 byl oznamovatel ze strany dozorujícího státního zástupce vyrozuměn
o ukončení prověřování skutečností uvedených v jeho trestním oznámení.
Oznamovatel v něm upozorňoval na dlouhodobou nečinnost odpovědných úředních osob (tedy především
Ministra dopravy, příslušných úředníků Ministerstva dopravy a úředníků Ředitelství silnic a dálnic), které
dodnes nesplnily zvlášť důležitý úkol – zakrýt a následně odstranit všechna dosud neodstraněná zařízení,
povinnost jejichž odstranění ležela primárně na vlastnících těchto reklamních zařízení, a to nejpozději do
1.9.2017. V souladu s ust. § 25 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb. měl příslušný silniční správní úřad povinnost
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takto neodstraněné reklamní zařízení ve lhůtě 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit jejich odstranění
a likvidaci.
Konkrétně se jedná o celkem 3000 reklamních zařízení, z toho u dálnic 1313, z nichž bylo ke dni podání
trestního oznámení silničním správním úřadem odstraněno pouze 50 a dalších cca 400 bylo odstraněno
samotnými vlastníky reklamních zařízení.
Mimořádná důležitost tohoto úkolu pak spočívá v tom, k jak závažným následkům (např. i v podobě smrti
člověka) může v příčinné souvislosti s nesplněním tohoto úkolu dojít. Oznamovatel v této souvislosti
konkrétně připomněl nehodu na desátém kilometru dálnice z Prahy do Hradce Králové ze dne 10.4.2018,
kdy řidič vozidla BMW narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se
přetočil a nakonec skončil v příkopu (řidič vyletěl z auta a nehodu nepřežil). Přestože je dnes již známo, že
primární příčinou nehody bylo větší množství alkoholu v krvi zesnulého řidiče, nemusely být následky
v případě splnění tohoto důležitého úkolu ze strany dotčených úředníků zdaleka tak fatální. Kdyby byl
předmětný billboard odstraněn, opilý řidič by do něj nemohl narazit a tím by se smrtelnému následku
pravděpodobně vyhnul.
Nicméně dozorující státní zástupce - přes shora uvedené a v trestním oznámení podrobně rozvedené
skutečnosti – ukončil prověřování s tím, že zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v dotčeném
§ 25 odst. 10 žádnou lhůtu k odstranění a likvidaci reklamního zařízení silničnímu správnímu úřadu
nestanoví.
S tímto závěrem oznamovatel nesouhlasí, když především poukazuje na 15-ti denní lhůtu k zakrytí
reklamních zařízení, v kontextu s níž je nutno interpretovat povinnost „následně reklamní zařízení
odstranit a zlikvidovat“. Zcela jistě tak tedy musí příslušný správní úřad, resp. k tomu určení úředníci
učinit bez zbytečného odkladu po zakrytí, rozhodně tedy dříve než téměř rok po vzniku této primární
povinnosti. Přičemž nelze přehlédnout skutečnost, že ani onu zákonem jasně definovanou povinnost (z
hlediska časového omezení) se dotčení úředníci dodnes neobtěžovali splnit. Jejich nečinnost ve smyslu
shora uvedených povinností tudíž nemá příčinu v jejich objektivní neexistenci, ale v naprosto vědomém
zavinění, kdy na splnění tohoto mimořádně důležitého úkolu k újmě obyvatel této země zcela rezignovali.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti a právní argumentaci oznamovatel žádá o prověrku postupu
podřízeného státního zastupitelství v této věci a zároveň žádá být o výsledku této prověrky vyrozuměn, a
to neprodleně po jejím ukončení.
Kverulant.org o.p.s.,
zastoupená pro tento účel svým
ředitelem Ing. Vojtěchem Razimou
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