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Tisková zpráva: 
 

Úředníci odstranili nesprávný billboard 

Chrudim, 27. srpen 2010 – Nezisková organizace Acta non verba(1) si podáním trestního 
oznámení na Pardubický krajský úřad vynutila odstranění billboardu na silnici z Chrudimi 
do Pardubic. Úředníci ale odstranili jiný billboard než ten, který byl příčinou dopravní 
nehody. 

Letos v lednu na hlavním tahu z Chrudimi do Pardubic(2) narazil menší osobní automobil do 
ocelové traverzy billboardu. Acta non verba vyzvala příslušné úředníky, aby billboard odstranili, a 
protože úřady s odstraněním otáleli, podala na ně neziskovka trestní oznámení pro obecné 
ohrožení. To vedlo k tomu, že úřad vyzval vlastníka billboardu k jeho odstranění. Nakonec byl ale 
odstraněn billboard jiný.(3) 

Ředitel společnosti Acta non verba Vojtěch Razima to komentuje: „Od počátku roku si s 
pardubickými úředníky dopisujeme a oni nakonec odstraní ten nepravý billboard vedle. Připadá mi 
to veselé, ale když si uvědomím, že tyhle lidi si platíme z daní, už mi to tak zábavné nepřijde. 
Nicméně odstraněný billboard byl stejně nebezpečný jako ten, který byl příčinou lednové 
nehody.Teď už jen zbývá odstranit i tento.“ 

Společnost Acta non verba se problematikou nebezpečných billboardů zabývá dlouhodobě. Před 
měsícem se jí podobným způsobem podařilo odstranit billboard na R7. Cílem společnosti je 
naprostý zákaz billboardů na dálnicích a jejich výrazné omezení všude jinde.  

Další informace: 

Vojtěch Razima,  ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s. 
Mobil: 602 547 235 
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org 
http:// www.actanonverba.cz a www.kverulant.org 
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Poznámky pro editory: 

1. Acta non verba, o.p.s., byla založena skupinou přátel s cílem vyvolávat tlak veřejnosti proti 
špatnému fungování státní správy a dosahovat tak konkrétních, pozitivních změn ve veřejném 
životě. Latinský název Acta non verba lze přeložit: „Ne slova, ale činy.“ To je i motto 
společnosti.  

 

2. Fotografie  Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje z  3. ledna 2010 
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3. Vlastníkem autorských práv k dále uvedeným fotografiím je Acta non verba, o.p.s. Společnost 
prohlašuje, že souhlasí s jakýmkoliv bezúplatným užitím. Dobrovolný licenční poplatek je 
možno uhradit jako dar na účet společnosti 4350490001/5500, vedený u Raiffeisen BANK. 
Darovací smlouva bude zaslána na vyžádání.  

 

 

 

 

 


