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V Libereckém kraji ve čtvrtek autobusy pojedou, stávka řidičů nebude
Po dnešním jednání vedení kraje, tří majoritních dopravců a zástupců odborářů je jasné, že
stávka řidičů autobusů v Libereckém kraji ve čtvrtek 6. dubna nebude. Podle hejtmana
Martina Půty se někteří řidiči připojí pouze symbolicky, třeba reflexní vestou na svém
oblečení. Ani jeden z autobusových dopravců ale provoz nezastaví.
Zástupci dopravních společností na schůzce potvrdili, že pro stávku řidičů v Libereckém kraji chybí
faktický důvod. Mzdy řidičů v kraji od nového roku vzrostly podle vydaného nařízení vlády
a Liberecký kraj ze svého rozpočtu vyčlenil 60 mil. Kč. Dopravní obslužnost v kraji zajišťuje
celkem osm dopravců.
„Plošná stávka u žádného z dopravců v Libereckém kraji probíhat nebude. Odboráři nám dnes
potvrdili, že se nařízení vlády projevilo už od ledna letošního roku a řidičům se mzdy zvýšily zhruba
o 5.000 Kč měsíčně,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím, že dopravci přislíbili, že
prémiové složky by se měly projevit ve mzdách v dalších měsících. Slova hejtmana potvrzuje i Jiří
Kuchynka, předseda odborové organizace společnosti BusLine. „Z výsledku dnešního jednání jsem
pro naše lidi velmi spokojen. V Libereckém kraji opravdu pro stávku není důvod. Řidiči dostali to,
co dostat měli. V průměru se jim mzdy zvedly o třicet procent,“ říká Kuchynka.
„Navýšení záloh bylo domluveno už na začátku prosince loňského roku. Snažili jsme se
rozbouřenou situaci uklidnit a řidičům dát jistotu, že kraj nařízení vlády bude respektovat.
Zdůrazňuji ale, že Liberecký kraj si za službu platí a trvá na jejím zajištění. Není možné, aby se lidé,
kteří jsou plně odkázáni na autobus, nedostali do zaměstnání, k lékaři nebo žáci do škol,“ dodává
Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.
Libereckému kraji bylo rovněž potvrzeno, že ve čtvrtek 6. dubna budou zajištěny i mezikrajské
linky mezi Královehradeckým krajem, na které přispívá ze svého rozpočtu. Vzhledem k vyhlášení
stávky v Ústeckém kraji není v této chvíli jisté, zda budou zajištěny i tři linky přesahující území
Libereckého kraje. Jedná se o linky Benešov nad Ploučnicí - Žandov – Verneřice; Úštěk, Lukov Snědovice - Štětí, Hněvice a Dušníky-Roudnice n. Labem - Štětí – Dubá. Dopravce slíbil zajištění
spojů.
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