Za iniciativu antiBRZDA
Karolína Chovancová
Kpt. stránského 995,
198 00 Praha 9

Ministerstvo dopravy
Ing. Dan Ťok
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás s výzvou týkající se omezování pohybu lidí s elektrickým vozíkem na veřejných
komunikacích. Ještě do nedávna bylo možné pořídit si elektrický vozík hrazený pojišťovnou, který
může vyvinout rychlost až 10 km/h. Tato možnost byla využívána řadou lidí s postižením. Mnoho
z nás ještě takové vozíky má. Vyšší rychlost využíváme např. když se potřebujeme schovat při
nepřízni počasí, když dobíháme autobus, když chceme rychle překročit vozovku, když se v zimě
chceme rychle dostat domů cestou z práce, když musíme překonat velké vzdálenosti mezi
bezbariérovými spoji, či pokud potřebujeme dostihnout svého malého utíkajícího potomka atd.
Bohužel, předminulý rok v létě české pojišťovny omezily rychlost vozíku svým klientům a klientkám.
Nyní, pokud potřebujete nový vozík, bude u něj jeho rychlost omezena na 6 km/h. Takto razantní
zásah do svobody našeho pohybu nás velmi ranil. Vnímáme ho jako výrazný krok zpět, jako další
zbytečné hendikepování hendikepovaných.
Pojišťovny svůj krok opírají o zastaralé prvky zákona, které do současnosti nikdo nevynucoval,
a proto se nimi nikdo neměl důvod zabývat. Z toho důvodu se obracíme na Vás. Podle zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se elektrický vozík stává
motorovým vozidlem v případě, že je schopen jezdit rychleji než 6 km/h a dále pokud je jeho šířka či
délka delší jak 100 cm. Oba tyto parametry již neodpovídají potřebám dnešní doby. Většina
donedávna pořízených vozíků vyvine rychlost 10 km/h. Pomozte nám tuto rychlost znovu nabrat
a zabraňte využívání zastaralých prvků zákona k persekuci postižených! Pomozte nám elektrické
vozíky v zákoně ukotvit způsobem odpovídajícím potřebám moderní společnosti!
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