
Prohlášení

Koalice dopravních odborových svazů

V|áda adekvátně nereaguje na nespokojenost ve společnosti, která by|a projevena
stávkou v dopravě dne 16. června 2011.

Namísto toho, aby důsledně bojova|a s korupcí a daňovými úniky, přenáší v|áda
veškeré ekonomické nák|ady reforem na většinu občanů.

KoaIice dopravních odborových svazů opakovaně vyzývá v|ádu k jednání.

KoaIice dopravních odborových svazů prohIašuje , že je připravena vyh|ásit
a uskutečnit generá|ní stávku společně s ostatními odborovými organizacemi v České
republice.

V Praze, dne 23. června 2oLL

Luboš Pomajbík
předseda
odborový svaz dopravy

Bc. Jaromír Pejša
předseda
odborové sdružení žeIezničářů

Jindřich H|as
prezident
Federace strojvůdců Čn

Jan Rejský
předseda
odborový svaz pracovníků dopravy, siIničního

Ing. Jaromír Dušek
předseda
Svaz odborářů s|užeb a dopravy

Jiří Čada ,L 2 
--\, \ r

předseda 'b.L. LUutr)
odborové sdružení zák|adních organizací Dopravního podniku h|.m. Prahy a.s. - Autobusy
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Vratislav Feigel
předseda ť/,,Z -

odborové sdružení pracovníků eIektrick drah a autobusové dopravy
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Mi|an Lokvenc rž/z.,-'---
prezident 2/
Federace že|ezničářů Čn

Luboš Ma|ík ,/

prezident l'3^'-A;:>
Federace vozmistrů 1 "

Jan Fridrich
prezident
Federace vlakových čet

Stanislav Trojan
viceprezident
Unie železničních zaměstnanců

V|astimiI Je|ínek
předseda
Cech strojvůdců Čn

Zdeněk Fojtík
předseda 
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Demokratická unie odborá
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Jiří obitko --;\ <-
prezident
ZO OSD POSOR /

Luboš o|ejár
předseda
ZO OSD - Odbory DP Praha

Jiří ZabloudiI
předseda
ZO OSD Motol

o|dřich Schneider
předseda o \-$.
Zo Nezávis|ých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pra Vníků DP Praha

Petr Slanina
předseda a 6
Zo oS Dopravní podnik E|ektrické dráhy o.z' Praha 9
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Praha 2

Zo os DOSIA - DP Autobusy Praha o.z. garáž Klíčov

Tomáš Novotný
předseda
Zo oS DOSIA Metro Praha o.z. strojvedoucí Praha 4

Karel černý
předseda
Zo oS DOSIA - DP Autobusový

Josef Buriánek
předseda
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Petr Pulec
předseda
odborový svaz pražských dopraváků

Marek TošiI
předseda
ZO OS CMS DPP

Karel Kava|ír
předseda
Zo oS KoVo Depo Z|Íčín


