SPoLEČxn pnoHlÁŠnxÍ

KoALICE DoPRAvNÍcH oDBoRovÝcn svazŮ
Koalice dopravních odborových svazů deklaruje jednotu a připravenost pokračovat

ve spoleěném postupu pÍi organizaci stávky.

Koalice dopravních odborových svazů stanovila termín stávky na čtvrtek 16. června
a ukončenímve 24z00 hodin.

20|1v délce twání24hodin, se začátkem v 0:00 hodin

Předběžné opatření proti stávce, vyhlášené na pondělí 13. června 201 1 povaŽuje
za bezprecedentní porušení ústavního práva na stávku, za nicotný právní akt, který použila
v|áďa Ceské republiky prostřednictvím soudu, a tím porušila, dle našeho názotu, nezadate|né,
nezcizite|né, nepromlčitelné právo na stávku. I přes tuto skutečnost, respektuje rozhodnutí
soudu s cílem nevytvářet dalšínapětí ve společnosti.

Koalice dopravních odborových svazů žádá všechny členy stávkových ýboru, aby
toto rozhodnutí respektovali a informovali o něm všechny dotčenézaměstnance a členskou
základnu. Všechny dosud vydané pokyny a opatření, včetně důvodůstávky, ztlstávají
v platnosti.

Y Ptaze,

dne 12. června 20I| (I7,00 hodin)

LuboŠPomajbík
předseda
odborový svaz dopravy

Bc. Jaroslav Pejša
předseda
odborové sdruženíže|ezničáÍtt
Jindřich Hlas
prezident
Federace strojwdců ČR
Jan Rejský

předseda

odborový sVaZ pracovníků dopravy, silničníhohogflodářstvi

lpravárenství ČR

Jiří Čada
předseda
odborové

ruženízák|adních organizaci Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. . Autobusy
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Ing. Jaromír Dušek
předseda
Svaz odborářů služeb a dopravy
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Vratislav Feigel
předseda
odborové sdruŽení pracovníků elektrických drah a autobuso vé dopravy
Jan Fridrich

prezident
Federace vlakových čet

Milan Lokvenc
prezident
Federace ŽelezničářůČR
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Luboš Malík
prezident
Federace vozmistrů

Stanislav Trojan
viceprezident
U nie že|ezničníchzaměstnanců

Vlastimil Jelínek

Demokratická unie

Jiříobitko
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předseda
Cech strojvůdců ČR
Zdeněk Fojtík
předseda
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Luboš olejár
předseda
ZO OSD - Odborv DP P
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Jiří Zabloudil
předseda

ZO OSD Motol
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oldřich Schneider
předseda
Zo Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčíchdep a provoznichpracoÝ íkůDP Praha
Petr Slanina

předseda

Zo oS Dopravní podnik Elektrické drahy o.z.Prahas
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Karel Cerný
předseda

Zo oS DOSIA. DP Autobusový dispečink Praha2
Josef Buriánek
předseda

Zo oS DOSIA. DP Autobusy Praha o,z,

garáž KlíčovPraha 9

Tomáš Novotný
předseda

Zo oS DOSIA Metro Praha o.z. stroivedoucí Praha4
Petr Pulec
předseda

odborový svaz praŽských dopra
Marek Tošil
předseda
Zo oS Čtt'ts opp

Kavalír / ,
předseda t.l gÍ .
Karel

ZO OS KOVO Depo
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