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INFORMACE ZV OSŽ žst. Všetaty č. 2 / 2012 
 

 Jedn{ní se zaměstnavateli: 
 Cargo Mělník – p. Pulz: 

 SF je beze změn, je možné čerpat i příspěvek na rekreace 

 Mělník – všem, kdo měl n{rok na příplatek za dělenou směnu a tento příplatek z důvodu chyby v programu 

zpracov{vajícím výplaty nebyl tento příplatek vyplacen, bude doplacen v příští výplatě 

 Na pracovišti n{kladní pokladna bude zavedeno přerušení 2 hod. v denní i noční směně 

 PO Mladá Boleslav – p. Kukla: 
 ŽST Zdětín u Chotětova byla ofici{lně zrušena (bez dopadu na zaměstnanost, neboť zde byla nepřetržit{ výluka 

služby), nyní se jedn{ o zast{vku se z{vor{řským stanovištěm 

 Během 40 denní nepřetržité výluky mostu přes Jizeru v Mladé Boleslavi hl. n. (směr Nymburk), bude dočasn{ 

změna systemizace na trati Ml. Boleslav – Všetaty z důvodu vedení odklonových vlaků 

 PO Kralupy nad Vlt. – ing. Maňas: 

 V ŽST Olovnice dokončeno d{lkové ZZ ovl{dané z Kralup nad Vlt.-předm. 

 S ZV byla projedn{na MU – vykolejení při posunu v ŽST Neratovice, jako viník byl označen p. 

Burian, škoda je řešena s pojišťovnou Kooperativa 

 Z{vor{ři v Z{kolanech nebudou mít nad{le n{rok na uniformu 

 PO Nymburk – ing. Litera: 

 Za z{vady ve sledov{ní jízdy vlaků je nově stanoven postih ve výši 100,-Kč - 300,-Kč 

 Stravenky budou dle nové PKS v hodnotě 70,- Kč, zaměstnanec si platí 35,- Kč 

 ŽST Star{ Boleslav – změna turnusu z důvodu nového JŘ, nově stříd{ní v 7:10 a v 19:10 
 

 Režijky: ZV navrhne konferenci opětovné poskytov{ní příspěvku na režijky ve výši 200,- Kč na člena. 
 

 Pojistky na blbost: v lednu propadla pojistka těmto našim členům - Mezei Štefan, Šorf Martin, Kuvikov{ Karolína, 

Strnadov{ Dana, Veselovsk{ Jana a Eva a Lešikarov{ Eva. 
 

 BOZP: z{vady v BOZP na vašich pracovištích hlaste inspektorovi BOZP p. Jakubovi Pojkarovi nejlépe mailem 

s uvedením ŽST, pracoviště (např. stavědlo 2, vozov{ kancel{ř apod.) a z{vady, popřípadě zda byla z{vada hl{šena 

vedení. Jen v případě, že nemůžete z{vadu ohl{sit mailem, ohlašte z{vadu telefonicky a to nejpozději do 29. února 2012. 
Inspektor BOZP Jakub Pojkar: kubik.jupik@gmail.com 605 280 420 
 

 Příští schůze ZV se uskuteční dne 22. února 2012 v zasedací místnosti ZO. 
 

 Výjezdní zased{ní by se mělo konat 14. – 15. března 2012 v Kořenově. 
Nebude hrazeno z členských příspěvků, prostředky zaměstnavatelů. 
 

 Jarní konference v Přívorech by se měla konat 13. dubna v s{le Sokola. 
 

 Akce Rafty 2012: tentokr{t opět na Vltavě v termínu 14. – 16. 6. 2012. 
 

 N{rodní divadlo: na webu je aktualizovaný let{k! 
 

 Organizační změna: 
 K 31. 3. 2012 se ruší: všechny SDC, všechna RCP a ekonomicko-person{lní servis Praha 

 K 1. 4. 2012 se zřizuje: Oblastní ředitelství (OŘ) Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Kr{lové, Brno, 

Olomouc a Ostrava, kter{ budou zabezpečovat agendu bývalých SDC, RCP a EPS 
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