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Tisková zpráva: 

Neziskovka podala již třetí trestní oznámení ve věci 
billboardů.  

Praha, 18. května 2010 – Nezisková organizace Acta non verba(1) dnes podala již třetí trestní 
oznámení kvůli dalšímu nebezpečnému billboardu. Předmětem trestního oznámení je opět 
podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti(2). Toho se úředníci měli 
dopustit tím, že neodstranili nebezpečný billboard z frekventované silnice č.37 mezi Chrudimí a 
Pardubicemi. Jedná se o billboard, do kterého v lednu 2010 narazila řidička Renaultu.   

Srážka s ocelovou traverzou billboardu malý Renault zdemolovala(3). Neziskovka Acta non verba 
několikrát marně vyzývala Pardubický krajský úřad, aby billboard nechal odstranit. Ředitel 
společnosti Acta non verba Vojtěch Razima k tomu dodává: „Krajský úřad naše výzvy ignoroval a 
mlžil. Za pět měsíců od nehody neudělali naprosto nic. Přitom jim zákon dává povinnost reagovat 
a dokonce jim k odstranění billboardu dává i naprosto reálnou a rychlou cestu. Svojí ignorací 
páchají úředníci Pardubického kraje trestný čin obecného ohrožení. Billboard je evidentně 
nebezpečný a jeho umístění ignoruje zákon i zdravý rozum. Doufám, že nakonec někoho 
skutečně zavřou, řidič autobusu, který bude řídit opilý a způsobí nehodu, bude odsouzen pro 
obecné ohrožení. Stejně tak by měli být odsouzeni úředníci.“   

Společnost Acta non verba se problematikou nebezpečných billboardů zabývá dlouhodobě. Vedle 
této kauzy se společnost angažuje proti billboardům na R7 a v Praze. Podrobnosti jsou k dispozici 
na webových stránkách společnosti www.kverulant.org. Cílem společnosti je naprostý zákaz 
billboardů na dálnicích a jejich výrazné omezení všude jinde. Ředitel Razima to komentuje: 
„Ročně se u nás stane přibližně 20 000 nehod, při kterých se vozidlo střetne s pevnou překážkou. 
Tímto způsobem umírá více než 200 lidí ročně. Nevíme, kolik těchto lidí zabily billboardy, policie to 
nesleduje. Kdyby billboardy zabily jen jednoho člověka, je to dost na jejich úplné zrušení. O co 
dobrého jejich zrušením přijdeme? Komu se bude stýskat po lživých slibech politiků a reklamě na 
věci, které nepotřebujeme?“  

 

Další informace: 

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

1. Společnost Acta non verba byla založena v roce 2009. Jde o „watchdog“ organizaci. Cílem je 
vyvolávat tlak veřejnosti, tento tlak podporovat, koordinovat a uplatňovat a tak dosahovat 
pozitivních změn ve veřejném životě. Latinský název Acta non verba lze přeložit: „Ne slova, 
ale činy.“ Internetové stránky jsou na adrese www.kverulant.org. Úřady rády označují 
oprávněně nespokojené občany za kverulanty. Tím slovo kverulant nabývá nového, 
pozitivního významu. Takovým kverulantem chce společnost být. Projekt „Nebezpečné 
billboardy“ podpořila zejména nadace Open Society Fund. 

2. Obecné ohrožení z nedbalosti § 273         
 (1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo 
těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní 
požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně 
nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo 
kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.   
 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel 
potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, b) spáchá-li 
takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, (…….) 

3. Fotografie  Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje z  3. ledna 2010 
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4. Vlastníkem autorských práv k dále uvedené fotografii a fotomontážím je Acta non verba, o.p.s. 
Společnost prohlašuje, že souhlasí s jakýmkoliv bezúplatným užitím. Dobrovolný licenční 
poplatek je možno uhradit jako dar na účet společnosti 4350490001/5500, vedený u Raiffeisen 
BANK. Darovací smlouva bude zaslána na vyžádání. Další fotografie jsou po dohodě 
k dispozici na adrese http://www.kverulant.org/billboardy.html 
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