Tisková zpráva:

Happening proti billboardům
Praha, 1. 2. 2012 – Parlament bude zítra od 9:00 projednávat novelu zákona o pozemních
komunikacích, má zakázat billboardy u silnic a dálnic mimo území obcí. Sympatizanti
neziskových organizací Acta non verba (ANV) a nechceme-billboardy.cz budou zítra před
Poslaneckou sněmovnou happening na podporu přijetí zákona.
Happening se uskuteční v čase přibližně 8:30 až 9:00 ve Sněmovní ulici v Praze. Účastníci se
shromáždí kolem osmé hodiny na Malostranském náměstí před kavárnou Segafredo (naproti
vyústění Karmelitké ulice na Malostranské náměstí).
Stávající reklamy mají od silnic zmizet do 5 let od chvíle, kdy tento zákon nabude účinnosti. Osud
novely zákona o pozemních komunikacích není jistý. Poslaneckou sněmovou putuje materiál, který
vyzívá poslance, aby pro zákaz nehlasovali. (1) Poslanec Huml dokonce předložil pozměňovací návrh,
který by umožňoval provozovat dosud povolené billboardy i nadále, bez ohledu na nový zákon. (2)
Další informace: http://www.kverulant.org/kill%20billboard.html
Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.
mobil: 602 547 235
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org
Ing. Štěpán Fiala, provozovatel serveru nechceme-billboardy.cz
mobil: 604 762 126
e-mail: info@nechceme-billboardy.cz
Poznámky pro editory:

Tato a další fotografie je ke zdarma stažení zde: http://fotogalerie.kverulant.org/index.php?g=1
1.
2.

Ke stažení zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/G1ZY28T9N5SXU4Z6-5NC
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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