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Dále, tím, že se dlouhodobě nepracuje s daty, tedy opravy jízdní doby dle skutečnost' Vzniká

nehospodárnost provozu, jehož následky nesete jak Vy, tak zaměstnavatel. Ale hlavně je vyvíjen další

abnormální a zbytečný stres na řidiče. Řidič již hustotou a situací na silnicích je neustále pod

psychickým náporem. V době dopravních ,,špiček" pravidelná zpoždění 10 a více minut, na druhé

straně některé večernía nočníspoje řidič na každé druhé zastávce vyčkává na odjezd dle jízdního

řádu. Nikomu nepřejeme nastupovat do práce a vědě! že opět na nás cestující budou vulgárně řvát,

atakovat za zpoždění, které nejsem schopen ovlivnit,

Samostatnou kapitolou je organizace na přestupních zastávkách. Je ku prospěchu všech cestujících,

že řidič dostane informaci na displej, že má čekat 3-5 minut na přestupnízástavce. Dokonce se dozvÍ,

na jakou linku má čekat, ale Většinou nevi kde je busJinka na kterou má čekat, popř. zprávy
přicházejíaž po odjezdu ze zastávky,
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odesílat€l:
Řidiči osobní dopravy zaměstnaní u dopravců zajišťující obslužnost v MSK
Tvůrce petice ve spolupráci s řidiči:
petr soukup
Telefon: 602 554 912
Em: soukup(ó3csad.cz

Vážený pane hejtmane.

My podepsání řidiči osobní dopravy zajišťující obslužnost v našem kraji (viz. přílohy), žádáme o

osobní schůzku s Vámi ve věci smlouvy o obslužnosti a povinností z toho vyp|,/vajících. Naším cílem

neníjakkoliv měnit hlavníobsah smlouvy, ale zlepšit spolupráci při odstraňování problémŮ, které se

týkajívšech účastníků veřejné dopravy, a také podmínky vypltývající pro řidiče,

Jisté by bylo přínosem, kdyby se schůzky mohli zúčastnit nejen zástupci řidičů z jednotlivých

dopravních společností, ale izaměstnavatelé a určitě izástupci za oDls.

Mnohé postihy (pokuty) vyplývající ze smlouvy, které udělíODIS, firma přenáší na řidiče. Jejich výše
je nepřiměřená k naší mzdě, a ne vždyje pochybeníjen na straně řidiče.

Řidič v rámci směny,,obslouží" cca 350-400 zastávek. Při 24 sménách za měsíc tj. 9 600 zastáVek.
(V dopravě stále platí, že řidič v rámci měsíce je o 50-100 hodin v práci nad rámec fondu pracovní

doby.} Pokud na jedné ze zastáVek předjede o více jak 60 sekund, hrozí mu pokuta 2000,- Kč.

V případě, že způsobí dopravní nehodu dostane pokutu ve výši 500,- max. 1000,- Kč, Přitom výstupy z
odbavovacích zařízeníjsou často nepřesné, zavádějící. Strojky se zasekávajI restartová n í.l'e v řádu 3-5

minut, vypadává si8nál GPs, takže informace pro řidiče ze strojku na displejije mylná, odhadem cca

15 % zastávek nemá ani označník, kde je tedy bod zaměření zastávky, ktený řidič nemá předjet?



Další problém, naplánování přestupů, bezznalosti daného prostoru-místa. Příklad: situace na

zastávce Anenská, Fnýdek-Místek. V prostoiu přestupů mohou stát dva busy, Přijede linka 351, 365 a

čekají na příjezd linky 980 od ostravy, která se již na zastávku nevejde, V době plánovaného přestupu

zde zastavují i linky MHD 302, 305,306, 307, 310,312. Takov,ých situacíje dle vyjádření kolegů za

volantem V rámci kraje spousta. Bohužel následky, jestliže umožníme výstup mimo prostor zastáVky
jdou opět za řidičem,

Účelem této petice není nařknout kohokoliv z nečinnosti. Nenínám známa celá problematika

obslužnosti, neznáme druhou stranu mince, ale právě proto žádáme o schůzku, vyjasnění
nastíněných problémů a hlavně možné řešení pod záštitou Vás, hejtmana.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

Petr soukup

Přílohv:
Petice podepsaná řidiči osobní dopravy V rámci MsK

Na vědomí:
Předsedové ZO, kteří zapojili řidiče z jednotliv,,ých firem do této petice:
-p. Daniel Kovář (Bruntál)
-p. Květoslav Šarišský (Fnídek-Místek)
-p. Miroslav Kubiena (Havířov)
-p. Jan Hudec (Karviná)
-p, Jana Šnapková (Orlová)
- p. František Vaněk (Ostrava)
-p. Zdeněk Zátopek (Nov,í Jičín)
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