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Billboard na dálnici D5: nepotrestaná korupce  

Praha, 21. června 2011 – Obecně prospěšné společnosti Acta non verba (ANV) podala trestní oznámení 

pro podezření z korupce při povolení billboardu na dálnici D5. Po roce bylo trestní oznámení odloženo. 

Česká pobočka velkého západoevropského výrobce silničních nákladních vozidel (1), sídlící poblíž dálnice D5, 
si chtěla na svém pozemku postavit billboard. Nechtěla jej pronajímat, ale informovat řidiče, že právě zde 
se vozidla vyrábí, prodávají a opravují. V srpnu 2008 firma podala žádost o povolení na Ministerstvo 
dopravy (MD). Ministerstvo dopravy se obrátilo na Ministerstvo vnitra (MV) a na základě vyjádření MV 
souhlas nevydalo. Důvodem byla obava o bezpečnost silničního provozu. (2) Poblíž místa, kde měl být 
billboard postaven, je totiž dopravní značka, odbočovací pruh sjezdu z dálnice a dokonce i přejezd dělícího 
pásu dálnice. Tento důvod firma akceptovala a proti rozhodnutí se neodvolala. 

Mohl to být příběh s dobrým koncem, ale není. Po několika dnech asi 30 metrů od místa, kde si firma 
plánovala svoji informační ceduli, začal vyrůstat jiný billboard. (3) Ještě blíž k dálnici, ještě blíž k dopravní 
značce a ještě blíž odbočovacímu pruhu.  

Nový billboard vyrostl zcela „legálně“. V červnu 2008 byla MD doručena žádost Rudolfa Bílého na povolení 
billboardu. Během tří dnů mu MD dopravy vyhovělo a rozhodlo, že pozemek není v ochranném pásmu 
dálnice. Ani Ředitelství silnic a dálnic nemělo námitek. 

Petr Hobl, ředitel firmy, jejíž billboard byl zamítnut se při stavbě nově povoleného billboardu s panem 
Bílým sešel a zajímal se o způsob, jak je možné legálně billboard postavit v místech, kde byl jiný zakázán. 
Pan Bílý své řešení nastínil a nabídl, že by v této věci mohl firmě pana Hobla za úplatu pomoci. To však 
nebyla jediná nabídka, kterou ředitel dostal a odmítl. Ředitel Hobl uvádí:  „Volal mi dokonce úředník MD, 
který se představil jako Ferda Mravenec. Reagoval na naši zamítnutou žádost a nabídl mi, že náš billboard 
by bylo možné postavit u dálnice D5 na jiných místech v okolí, která i vyjmenoval. Poslal jsem tohoto Ferdu 
Mravence zpět do jeho mraveniště.“  

ANV podala na úředníky MD a na pana Bílého trestní oznámení pro podezření z korupce a pro trestní čin 
obecného ohrožení. Vyšetřování trvalo rok. Spis policie odložila a ani přezkoumání státní žalobkyní nevedlo 
ke vznesení obvinění. (4) Státní žalobkyně ve vydání dvou naprosto odlišných stanovisek stejným úřadem 
téměř ve stejné věci a téměř ve stejném čase problém nevidní. Ředitel ANV Vojtěch Razima to komentuje: 
„Jak je možné, že někde ministerstvo billboard nepovolí a o 30 metrů dál ano? Nedokážeme si to vysvětlit 
jinak než korupcí. Na druhou stranu chápeme, jak obtížné je korupci prokázat. Když vyšetřování skončilo, 
podali jsme stížnost ministrovi dopravy. Doufáme, že billboard bude odstraněn a třeba bude i někdo z 
úředníků potrestán.“ 
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Další informace bude doplněna http://www.kverulant.org/korupce%20D5.html 

Poznámky pro editory: 

Vlastníkem autorských práv následujících fotografií je Acta non verba, o.p.s. Společnost prohlašuje, že 
souhlasí s jakýmkoliv bezúplatným užitím v souvislosti s touto kauzou. Fotografie v plném rozlišení  a bez 
editace jsou k dispozici na adrese: http://fotogalerie.kverulant.org/index.php?g=1 
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Ing. Petr Hobl, CSc., MBA, jednatel společnosti Schwarzmüller, s.r.o. 

tel: 311 908 111  
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