Tisková zpráva:

Pokrytectví poslance Humla
Praha, 1. 2. 2012 – Parlament včera projednával novelu zákona o pozemních
komunikacích, která zakazuje billboardy u silnic a dálnic mimo území obcí. Přesto, že je
poslanec Huml údajně proti billboardům, předložil včera pozměňovací návrh, který by
legalizoval všechny dosud povolené billboardy. Nezisková organizace Acta non verba
(ANV) společně se serverem nechceme-billboardy.cz a ho za to ostře kritizují.
Parlament včera ve druhém čtení projednával novelu zákona o pozemních komunikacích, která
zakazuje billboardy u silnic a dálnic mimo území obcí. Stávající reklamy mají od silnic zmizet do 5 let
od chvíle, kdy tento zákon nabude účinnosti. Poslanec Huml však předložil pozměňovací návrh,
který by umožňoval provozovat dosud povolené billboardy i nadále, bez ohledu na nový zákon. (1)
Vojtěch Razima, ředitel ANV, nešetří kritikou: „Pozměňující návrh poslance Humla považujeme za
vrchol pokrytectví. Poslanec Huml na jedné straně vystupuje proti billboardům, (2) ve skutečnosti ale
tento korupční byznys podporuje. Je otázkou, zda to není proto, že tento billboardový byznys
podporuje jeho.“
Štěpán Fiala ze serveru Nechceme billboardy dodává: „Přijetí pozměňovacího návrhu poslance
Humla by znamenalo, že zákon by byl naprosto neúčinný. V podstatě by pak nemusel být odstraněn
ani jediný billboard. Humlův pozměňovací návrh billboardy vlastně legalizuje.“
Obě neziskové organizace vyzívají veřejnost, aby prostřednictvím aplikace www.NapisteJim.cz
apelovala na své poslance. Hlavním cílem je odmítnutí pozměňovacího návrhu poslance Humla. Na
stránkách napistejim.cz je možné vyhledat příslušného poslance podle voličova bydliště a následně
mu odeslat email.
Česko je jednou z posledních zemí v Evropě, kde jsou silnice lemovány reklamními poutači. Ve
vyspělých zemích již dávno pochopili, že ekonomický přínos reklamy u silnic je zanedbatelný ve
srovnání s riziky a negativy, které billboardy přinášejí. Kvůli nepozornosti řidičů u nás v roce 2010
došlo k 12 332 nehodám, při nichž zemřelo 88 lidí. Jednalo se o vůbec nejčastější příčinu dopravních
nehod. Policie v rubrice srážka s pevnou překážkou eviduje 16 894 havárií a 187 mrtvých.
Statistiky(3) neuvádějí, jakou část těchto nehod mají na svědomí přímo reklamní poutače, ale
odborníci se shodují, že při střetu s billboardem zemře asi 10 lidí ročně.
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Citace zdroj:
Dobrý den! Já mám také pozměňovací návrh. Nepodal jsem ho elektronicky, takže ho jenom načtu.
Navrhuje se z části první - změna článku II Přechodná ustanovení. Přechodná ustanovení znějí:
"1. Reklamní zařízení, jehož zřízení a provozování na dálnici, silnici I. třídy, včetně rychlostní silnice, nebo na
silničním pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu bylo silničním správním úřadem povoleno
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na dobu určitou, lze nadále provozovat za splnění podmínek
uvedených v platném povolení po dobu účinnosti rozhodnutí, kterým bylo reklamní zařízení povoleno.
2. Reklamní zařízení provozovaná bez platného povolení silničního správního úřadu musí jejich vlastník
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti zákona.
3. Neodstraní-li vlastník reklamní zařízení ve stanovené lhůtě uvedené v bodu 2, postupuje se podle § 25
odst. 10 a 11 nebo § 31 odst. 8 až 10 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona."
Je to ryze technická věc, která zabrání tomu, abychom byli žalováni pro případnou retroaktivitu. Děkuji za
pozornost.
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Například video z 28.1.2012 zde
http://www.policie.cz/soubor/2010-12-informace-pdf.aspx
Ilustrační fotografie jsou zdarma ke stažení zde: http://fotogalerie.kverulant.org/index.php?g=1
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