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Vážený pane ministře, obracím se na Vás s dotazem, proč nejsme jako profesní sdružení zváni na
ministerstvo dopravy na jednání a připomínkové řízení, které se týká silničního provozu a bezpečnosti na
silnicích a dálnicích. Již přes šest let působí naše nezisková organizace ve prospěch řidičů a profesionálních
zvlášť. Je z podivem, že jsou zváni jiné organizace, které s dopravou, řidiči a bezpečností na silnicích nemají
nic společného.
Také mě zaráží situace, kdy zvete zástupce dopravců (Česmad Bohemia), ale zástupce toho
nejpodstatnějšího elementu – samotné řidiče, kterých se to vše týká, nezvete. Je to zřejmě záměr, kdy ve všem
rozhodují peníze a dopravní lobby. Nikdo totiž nechce slyšet hlas lidu – hlas samotných řidičů, kteří se každý
den musí tlačit v kolonách, uzavírkách, řešit nesmyslné značení, nesmyslné předpisy, které schvalují lidé, kteří
o tom vůbec nic neví.
Jak pak má situace v dopravě vypadat? Když o ní rozhodují dobře placení úředníci, kteří vůbec neví, co to je
práce řidiče, řidiče kamionů, nákladních vozidel, autobusů a dalších speciálních vozidel.
Chaos na českých silnicích dělají i tito Vaši úředníci a dovolím si říci i Vaše ministerstvo. Jedná se mi např. o
výklad různých nařízení, kde je nejednotný výklad a hlavně český překlad nařízení. Brusel má jeden názor a
Vaši úředníci mají jiný názor. A kde je pravda?
Odpověd Vašeho ministerstva je, že Vy nic, rozhodnout musí jen soud.
Takto si tedy představujete právní stát? To nejste schopni zjistit závazné stanovisko? Nejste, protože se Vás
to netýká. Týká se to pouze řidičů, kteří jsou nesmyslně pokutováni za něco, za co ani oni nemůžou a ani Vaše
ministerstvo v tom nemá jasno.
Žádám tedy o Vaše stanovisko, proč není náš spolek Sdružení řidičů CZ, z.s. zván na Vaše ministerstvo
k jednání, jako jediný aktivní zástupce profese řidičů?
Pevně věřím, že pokud máte opravdový zájem na zlepšení situace a bezpečnosti v dopravě, budou zváni na
všechna jednání i zástupci našeho spolku.
S pozdravem
PS: Tento dopis je reakcí na článek:
Ministerstvo nyní připravuje zpřísnění bodového systému a zvýšení pokut. Svolalo proto pracovní seminář za účasti
ministra, šéfa dopravní policie, autoklubů, profesních sdružení, autoškol. Všichni dostali materiály, aby se k nim mohli
vyjádřit.
Zdroj:http://byznys.lidovky.cz/zmatky-kolem-kruhacu-a-zimni-vybavy-zakon-nezna-selsky-rozum-rika-expert-1rd/doprava.aspx?c=A160418_220333_ln-doprava_pave

Odpověď v rámci úsporných opatření zašlete e-mailem na naši adresu: sdruzeni@sdruzeniridicu.cz

V Praze dne 19.4.2016

Pavel Lukáš
Předseda Sdružení řidičů CZ, z.s.
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