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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 2 / 2018 
 

✓ ZV projednal žádost Moniky Macákové o přiznání dávky z podpůrného fondu. ZV jí 

poskytne příspěvek dle Zásad hospodaření. 
 

✓ Akce kulturní a sportovní: 
o Pozvánky (letáky) na akce najdete na webu OSŽ Všetaty www.oszvsetaty.cz 

o Akce jsou spolufinancovány ze sociálního fondu ČD a ČDCargo, dále z FKSP SŽDC, tyto 

fondy mají podmínky, kde je také určeno kdo může z fondu čerpat. V zásadě vždy je to 

zaměstnanec. Na kulturní a společenské akce může zpravidla čerpat zaměstnanec + 1 

rodinný příslušník. Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/ka, registrovaný partner/ka, 

dítě do 15 let, příp. student do 26 let a potom druh/družka žijící ve společné domácnosti 

min. 1 rok (toto je nutné doložit čestným prohlášením). Rodinným příslušníkem zejména 

nejsou rodiče, sestři a bratři a také vnoučata 

o Tyto podmínky jsou dané statutem fondu příp. zákonem a OSŽ Všetaty nemá možnost je 

jakkoliv ovlivňovat 

 

Plán akcí na 1. pololetí 

 

12/3 Divadlo Kalich představení Titanic 

Duben Turnaj v Člověče nezlob se v Neratovicích 

3/5 Divadlo Brodway muzikál Muž se železnou maskou 

20/5 Výlet parníkem do Kurort Rathen 

8/6 dopoledne SlinaCup, odpoledne Den s OSŽ Všetaty pro celou rodinu 

Září/Říjen Termály (pravděpodobně Miskolc-Tapolca) 

 

✓ Posun: 
o Posun je sledován u SŽDC, ČD i ČDCargo kontrolními orgány se zvýšeným zaměřením na 

sjednávání posunu, svolení k posunu a souhlas k posunu 

o Posun sjednává pracovník dopravce (strojvedoucí/vedoucí posunu apod.) s výpravčím 

o Výpravčí udělí svolení k posunu, který platí k návěstidlu, námezníku apod. 

o Další pohyb vozidel řídí zpravidla výhybkář/signalista/výpravčí, kdy po postavení 

posunové cesty, dá souhlas k posunu buď bílou na návěstidle, nebo ruční návěstí 

o Podrobnosti si zopakujte… předpis D1 od str. 135 čl. 1538 do str. 162 čl. 2014 
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✓ Jednání se zaměstnavateli: 
o SŽDC PO Kralupy: 

▪ kontrolní činnost při organizování posunu 

▪ nové ceny stravenek, dle pokynu, který bude v normáliích 

▪ zaměstnanost v celém OŘ Praha 

o SŽDC PO Nymburk: 

▪ nová PKS => nové mzdové výměry 

▪ zůstatky ve FKSP (budou použity pro rok 2018) 

▪ pokračuje rekonstrukce Dřís, čeká se na položení lina, závady jsou průběžně řešeny 

▪ mají být vybudovány pevné hlásky pro případy výluk Lysá n. Lab. – St. Boleslav 

▪ od poloviny února rušení St2 v Chotětově (bude nahrazeno provizorním ZZ 

ovládaným z dopravy), v létě by mělo být v Chotětově aktivováno ZZ typu TEST 

▪ v Lysé n. L. bude zbourán nadjezd 

▪ ve věci opravy přístřešků ve Všetatech byl odeslán dopis ředitele OŘ Praha řediteli 

SON 

▪ plány dovolených 

o ZAP Praha: 

▪ ohledně rušení pokladen SŽDC zatím nejsou informace 

▪ ROPID naopak požaduje více pokladen, mj. i tam kde dnes nejsou (např. Mšeno) 

▪ BOZP se připravuje 

▪ interní audit bude v dubnu, externí na přelomu červen/červenec 

 

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