Obecně prospěšná společnost Acta non verba, o.p.s.
http://www.kverulant.org
Tisková zpráva:

Neziskovka hlásí již pátý odstraněný billboard
Praha, 21. listopad 2011 Aktivita neziskové organizace Acta non verba (ANV) vedla
k odstranění billboardu, který byl příčinou dopravní nehody s vážným zraněním.
Pravděpodobně vinou mikrospánku havaroval 2. listopadu řidič na 38. kilometru rychlostní silnice
R4. Po střetu s billboardem utrpěl vážná zranění. (1) Zraněného řidiče převezla sanitka do
příbramské nemocnice. Škoda byla odhadnuta na 120 tisíc korun.
ANV vyzvala vlastníka billboardu News Outdoor Czech Republic, aby billboard odstranil a
zraněnému řidiči nabídla důstojné mimosoudní vyrovnání. To první se podařilo. Ředitel ANV
Vojtěch Razima to komentuje: „Billboard je pryč a my doufáme, že natrvalo. Těžce zraněný řidič
se ale odškodnění nejspíš nedočká. Billbordaři z News Outdoor se s námi odmítají bavit.“
ANV se problematikou nebezpečných billboardů zabývá dlouhodobě. Minulý týden spustila ve
spolupráci se serverem www.nechceme-billboardy.cz a www.napistejim.cz další kampaň proti
billboardům. (2) Cílem akce je uspíšení zákazu umisťování billboardů v těsné blízkosti silnic v
České republice.
Parlament bude v prosinci projednávat novelu zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje
billboardy u silnic a dálnic mimo obce. Stávající reklamy mají od silnic zmizet do 5 let od chvíle,
kdy tento zákon nabude účinnosti. Neziskové organizace však považují tuto dobu za zbytečně
dlouhou. Proto vyzývají veřejnost, aby prostřednictvím aplikace NapišteJim apelovala na své
poslance. Hlavním požadavkem je zkrácení lhůty pro dožití již postavených billboardů z pěti na
dva roky. Na stránkách NapišteJim je možné vyhledat příslušného poslance podle voličova
bydliště a následně mu odeslat email.
Další informace:
Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.
Mobil: 602 547 235
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org
Více o kauze: http://www.kverulant.org/billboardy.html
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Poznámky pro editory:
1. Fotografie z nehody jsou ke stažení zde: http://fotogalerie.kverulant.org/index.php?g=1
Vlastník fotografií Auta non verba, o.p.s. prohlašuje, že souhlasí s jakýmkoliv bezplatným
užitím předmětných fotografií v souvislosti s touto kauzou. Ukázka:

2. Více o kampani „Prosím, napište jim“ zde:
http://www.nechceme-billboardy.cz/clanky.php?id=napiste-jim
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