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ŘSD popírá své nedávné sliby o odstra ňování 
billboard ů 
Praha, 18. ledna 2011 – Ředitelství silnic a dálnic ( ŘSD) loni v listopadu slíbilo, že od dálnic 
odstraní 440 billboard ů už v prvním čtvrtletí roku 2011. Již v lednu tento slib pop řelo.  

„Reklamní billboardy během několika let zcela zmizí od českých dálnic a rychlostních silnic. 
Zhruba 440 těchto reklamních ploch, tedy 20 procent z celkového počtu, by mělo být odstraněno 
už v prvním čtvrtletí příštího roku,“ sdělila ČTK 23. listopadu 2010 mluvčí ŘSD Martina 
Vápeníková (1)   

Necelé dva měsíce stačily k tomu, aby se ŘSD ke svým slibům přestalo hlásit a dokonce tvrdí, že 
se k ničemu takovému nezavázalo. ŘSD to sdělilo redaktorům deníku Metro pro jeho pondělní 
vydání. (2) 

Ředitel obecně prospěšné společnosti Acta non verba Vojtěch Razima to komentuje: „ŘSD po léta 
tvrdí, že by se rádo zbavilo billboardů u dálnic, ale ještě neudělalo naprosto nic. Teď dokonce 
popírá sliby, které dalo veřejnosti. A když ŘSD zrovna nelže, tak alespoň mlží. Prý si už od 
podzimu dělají na billboardy audit. Už v listopadu jsme ŘSD položili dotaz, (3) jak tento audit 
dopadl, kolik stál a kdo jej provedl. Dodnes nemáme odpověď, přestože zákon ŘSD ukládá 
odpovědět ve lhůtě 15 dnů.  Náš dotaz měl prý formální vady. (4) To je naprosto absurdní, pokládat 
dotazy dle zákona o poskytování informací je náš denní chléb. ŘSD jsme dokonce položili již tři 
takové dotazy a na dva nám bez problémů odpověděli. Teď jde do tuhého a tak si vymysleli 
formální vady.“ 

Vojtěch Razima si nebere servítky a dodává: „Takto si fungování státní správy za peníze 
daňových poplatníků opravdu nepředstavujeme, někdo z ŘSD by za to lhaní a mlžení měl dostat 
výpověď. Oni by si pak ostatní dali větší pozor.“ 

  

 
Další informace:  
http://www.kverulant.org/rsd.html 
 
Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.  
Mobil: 602 547 235  
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org 
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Poznámky pro editory: 

1. Zdroj: http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/doprava/zpravy/rsd-billboardy-od-dalnic-
zmizi-stovky-uz-v-pristim-ctvrtleti/560329 

2. Zdroj: http://metro.cz/domov/4107-pryc-s-nimi-umiraji-lide  

3. Dotaz ANV z 10. 11. 2010 
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4. Odpověď ŘSD z 16. 11. 2010  

 

 


