ZV ZO OSŽ žst.Všetaty


Nádražní 91, 277 16, Všetaty

 +420 604 588 588 Internet: www.oszvsetaty.cz

INFORMACE st{vkového výboru ZO OSŽ žst. Všetaty
(jen mailem – prosím informujte i kolegy)

 Složení st{vkového výboru:
Petr Toman (předseda ZO) – tel.: 604 588 588
Martin Habich (místopředseda ZO) – tel.: 731 622 438
Alena Hejskov{ (hospod{řka ZO) – tel.: 736 525 257

 Doprava do zaměstn{ní v době st{vky:
Je nutné se do pr{ce dostavit včas a dle rozvrhu služeb. St{vka je předem ohl{šen{ a
nejedn{ se o přek{žku v pr{ci.
Jak se zaměstnanec do pr{ce dostaví, je jeho věc. Může použít autobus, auto, kolo či
pěší doch{zku. Pokud by někdo měl přesto problém se do pr{ce dostat, tak urychleně
kontaktujte Jirku Pavlíčka – tel.: 776 372 203 a zkusíme nějaké řešení vymyslet.

 Vlastní st{vka:
Je nutné st{le zdůrazňovat, že se nejedn{ o st{vku dle z{kona o kolektivním
vyjedn{v{ní, ale o realizaci pr{va na st{vku dle Ústavy ČR.
Zaměstnavateli nebudou před{v{ny seznamy účastníků st{vky.
Zaměstnancům na železnici, kteří se st{vky neúčastní, nesmí být br{něno ve výkonu
pr{ce.
Je nutno učinit opatření vedoucí k ochraně majetku zaměstnavatele i dalších subjektů,
d{le je nutno udržovat infrastrukturu provozuschopnou (např.: dod{vky energie) a
průjezdnost dopraven pro jízdu nehodových vlaků.
Účastníci st{vky jsou povinni poskytovat zdravotní pomoc jak spoluzaměstnancům, tak
cestujícím.
Přístup do č{stí želez. stanic přístupných veřejnosti (např.: ček{rny a odbavovací haly)
musí být zachov{n, na dveřích a u výdejních okének musí být vyvěšena vývěska
„St{vka“, kterou jste obdrželi.
Seznamy zaměstnanců podporujících st{vku podepíší st{vkující a mohou i ti co
st{vkovat nebudou, ale se st{vkou souhlasí. Tyto seznamy jsou v z{hlaví označeny ZO
OSŽ VŠETATY a nebudou před{ny zaměstnavateli, ale po vyplnění je odešlete
služební poštou do Všetat Aleně Hejskové (os. pokladna) nebo do Kralup nad Vlt.
Jirkovi Pavlíčkovi (výpravčí – věž).


Douf{me, že se st{vky zúčastníte a příkladnou disciplínou předejdete všem
problémům a konfliktům, které by se mohly vyskytnout. Pokud by přesto k nějaké
nepříjemnosti došlo volejte kteréhokoliv člena st{vkového výboru příp. Jirku Pavlíčka.

Sledujte též stránky OSŽ Všetaty na internetu

Předseda:

Petr Toman
 +420 604 588 588
petr.toman@oszvsetaty.cz

