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Tisková zpráva:

Soukromé semafory na veřejných silnicích
Praha, 18. listopad 2010 – Před rokem byla v Jesenici u Prahy vybudována prodejna Lidl.
Společnost Lidl si přehradila provoz na frekventované silnici 603 semaforem, který je ve
vlastnictví Lidlu a Lidl jej také ovládá. (1) Ani po roce dopisování s radnicí se obecně
prospěšné společnosti Acta non verba (ANV)(2) nepodařilo tento stav změnit.
A nedávno se dokonce ukázalo, že semafor není ani zkolaudován.
Nejdřív byl semafor naprogramován tak, že dalo velmi dobře zajet a vyjet k prodejně Lidl.
S provozem na silnici 603 už to bylo horší. Obyvatelé si stěžovali na radnici, ale ta jejich stížnosti
bagatelizovala a neřešila. Po intervenci ANV se situace zlepšila a semafor již není v činnosti.
S otevřením nového úseku obchvatu Prahy se změnila dopravní situace a semafor by bylo možná
dobré zase zapnout, to ale obec nemůže. Semafor nevlastní a ani od něj nemá klíče.
A tak rada obce musela poprosit Lidl, aby semafor pustil. (3) Navíc se nedávno ukázalo, že
semafor ještě není zkolaudován a bude se muset předělat, neboť oblouky křižovatky nesplňuji
požadavky normy. (4) Řešení je tedy v nedohlednu.
Ředitel neziskové organizace Acta non verba Vojtěch Razima k tomu dodává: „V právním státě
budujícím občanskou společnost není možné, aby soukromá firma vlastnila a ovládala semafor.
Již rok se marně snažíme přesvědčit o této elementární pravdě i úředníky v Jesenici. A oni místo
toho, aby semafor převedli pod obec, stále tvrdí, že vše je v nejlepším pořádku. Obalamutit pár
radních z malé Jesenice je jedna věc, ale aby něco takového prošlo v Praze s dvěma tisíci
magistrátními úředníky, je něco naprosto jiného. Důkazem je další semafor v soukromém
vlastnictví na Švehlově ulici na Praze 10. (5) Ten patří do kompetence Pražského magistrátu. Navíc
se Pražský magistrát snaží vzbudit dojem, že semafor na Švehlově ulici je žhavá novinka a ještě
ho nestihli převést na Technickou správu komunikací. Pravda je taková, že semafor je v provozu
od roku 2009.“
Další informace:
Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.
Mobil: 602 547 235
e-mail: info@kverulnat.org
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Poznámky pro editory:
1. Odpověď obecního úřadu Jesenice z 17.5.2010 na dotaz k vlastnictví semaforu:

2. Společnost Acta non verba si klade za cíl hájit zájmy daňových poplatníků, 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. ANV si získala široký zájem veřejnosti především zveřejnění seznamu
špatných pumpařů legálně získaného od České obchodní inspekce. Internetové stránky jsou
na
adrese
www.actanonverba.cz
a
stránka
této
kauzy
je
na
adrese:
http://www.kverulant.org/semafor%20lidl.html .
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3. Dopis obce Jesenice z 25.10.2010

4. Diskusní fórum na oficiálních stránkách obce Jesenice: http://old.oujesenice.cz/diskusniforum.php?act=thred&diskuze_id=910
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5. Odpověď pražského magistrátu na dotaz dle zákona z 10.11.2010
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