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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 3 / 2015 
 

 ZV projednal: 
 

 Na konferenci budou pozváni zástupci zaměstnavatelů, za OSŽ p. Pejša a 

Brada. Při prezentaci se budou zapisovat požadavky na rozvoz, kdo dřív 

přijde, ten dřív mele…  

 Podzimní konferencí schválené volby se uskuteční v OÚ Ústí a OÚ Kralupy. 

Bližší informace budou včas zveřejněny. 

 Zaměstnancům SŽDC OŘ Praha bude přispíváno z FKSP 10 Kč / stravenka. 

 Nejbližší akce (bližší informace budou na letácích): 
 28. – 30. IV. Wellness Poděbrady 

 11. – 13. V. Cyklomácháč 

 12. VI. SlinaCup 

 15. – 17. VI. Rafty 

 V přípravě: akce pro děti, pivovar, termály 
 

 Jednání se zaměstnavateli: 
 

o ČD ZAP Ústí n. Labem: 

 Vedoucí zaměstnanci OSE Ústí n. Labem p. Dobrovolný a p. Pinka vysvětlili 

svoji představu fungování zákaznického personálu – usměvavý, ochotný, 

zdvořilý, orientuje se v předpisech apod. Zároveň dodali, že většina jejich 

zaměstnanců taková je. 

o ČD ZAP Praha: 

 S přednostou p. Barešem byla řešena otázka Tišic, kde na jedné straně není 

možno zavírat pokladnu (požadavek ROPIDu) na druhé straně se tam střídači 

špatně dostávají. Částečným řešením by měla být „přesčasová práce“ 

pokladních ze Všetat. Dále bylo řešeno sociální zázemí na pracovišti Tišice. 

o ČD Cargo PJ Praha: 

 Ředitel PJ Praha Ing. Krátký nás informoval o snižování počtu zaměstnanců 

na pracovišti Nymburk (netýká se našich členů). 

 Dále nás informoval o nadcházejícím hodnocení výkonů a zatížení 

pracovníků v ŽST Neratovice, a o zajištění úklidu na tomto pracovišti. 

 Po dotazu Dity Herajnové byla řešena koupelna pro vozmistry na Mělníku. 

Tím, že byl přítomen i přednosta ČD bylo zjištěno, že z jedné strany zdi bude 

mít ČD sprchu a z druhé strany zdi bylo Cargu ze strany RSM sděleno, že 

není odpad. Věc se naštěstí vyřešila a vozmistři budou mít sprchu, tam co 

požadovali. 
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o SŽDC OŘ Praha: 

 Náměstek ředitele pro řízení provozu Mgr. Chládek zmínil 4 hlavní témata. 

1. CDP, kde by mělo dojít na jaře 2016 k zapojení technologií, bude 

stanoven profil kandidáta na práci na CDP a na tratích, které budou 

postupně zapojovány budou probíhat výběrová řízení na zaměstnance 

CDP. 

2. Výluková činnost: ŽST Úvaly – rekonstrukce, ŽST Praha hl. n. – oprava 

haly, Krnsko – oprava viaduktu a trať Nymburk – Ml. Boleslav, která 

se posouvá s ohledem na související akci Krnsko. 

3. KOP byly vysoutěženy, v současné době byly na VJ poskytnuty první 

poukazy. 

4. VO bude v 1. kvartále roku 2015 ve výši 4% z toho důvodu, že zatím 

nebyl stanoven okruh pracovišť se zvýšenou zátěží. 

o SŽDC PO Nymburk: 

 Přednosta Ing. Litera upozornil na 2 značně náročné výluky a to Dřísy – 

Všetaty a Všetaty – Mělník, při těchto výlukách budou aktivovány výlukové 

hlásky, DPČ bude nabídnuta všem zaměstnancům s příslušnou kvalifikací. 

 Dále pan přednosta hovořil o situaci na trati D3 Mělník – Mšeno, kde jsou 

v současnosti vytrhány traťové i staniční koleje, na podzim by mělo dojít ke 

kompletní rekonstrukci, budou zrušena všechna nákladiště, zachována 

zůstane dopravna Mšeno a Lhotka u Mělníka. Ve Lhotce u Mělníka budou 2 

dopravní a 1 manipulační kolej, ostrovní nástupiště a samovratné výhybky. 

 Ověření znalostí u výhybkářů bylo bez závad, u výpravčích se chystá. 

o SŽDC PO Kralupy n. Vltavou: 

 Ověření znalostí u výhybkářů bylo bez závad, u výpravčích se chystá. 

 

 

 

 

 

 

Více na www.oszvsetaty.cz a nové stránky OSŽ www.osz.org 
 

http://www.oszvsetaty.cz/
mailto:petr.toman@oszvsetaty.cz
http://www.oszvsetaty.cz/
http://www.osz.org/

