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INFORMACE ZV OSŽ žst. Všetaty č. 3 / 2012
 ZV si uvědomuje situaci zaměstnaců řízení provozu, z nichž někteří přišli až o 3000 v reálné mzdě a přijal
násladující usnesení:
„ZV žádá podnikový výbor při SŽDC a ustředí OSŽ o odvolání kolektivních vyjednavačů OSŽ za zaměstnance řízení
provozu a zástupců zaměstnanců řízení provozu p. Palečka a p. Zazvonila ze všech funkcí. Důvodem je dle našeho
názoru nezvládnuté kolektivní vyjednávání, kdy po 6. změně PKS SŽDC je u našich členů v reálné mzdě propad až 3000,a souhlas s organizační změnou, kdy byla plošně ve všech PO zrušena místa skladníků MTZ, mnohde s dopadem do
zaměstnanosti.
ZV ZO OSŽ žst. Všetaty se dále domnívá, že by se měl k situaci v OSŽ, zejména po přechodu zaměstnanců řízení provozu k SŽDC,
kdy vznikla například i nerovnováha mezi odměňováním výpravčích a strojvedoucích svolat mimořádný sjezd OSŽ.“

 Jednání se zaměstnavateli:


PO Lovosice – ing. Krejčí:
Pod PO Lovosice nově spadají žst. Mělník a Liběchov.
Z PO Lovosice byly vyčleněny stanice Úštěk, Liběšice, Blíževedly.
Bez dopadu do zaměstnanosti.
I v RCP Ústí nad Labem bude konán aktiv zaměstnanců RCP.



PO Mladá Boleslav – p. Kukla:
PO Mladá Boleslav je zrušen. Stanice přechází pod PO Nymburk a PO Turnov.
Aktiv zaměstnanců RCP Praha za PO Ml. Boleslav se bude konat 7. 3. od 11:30 do 12:30 v zasedací místnosti SDC (u stavědla 2,
za přejezdem).



PO Kralupy nad Vlt. – ing. Maňas:
Obvod PO se nemění, vyjma neobsazených zastávek.
Aktiv zaměstnanců RCP Praha za PO Kralupy se bude konat 7. 3. od 14:00 do 15:00 v zasedací místnosti přednosty.
Zaměstnanost – všem zaměstnancům byla nabídnuta volná místa v AO, p. Hora odchází do důchodu.



PO Nymburk – ing. Litera:
Pod PO Nymburk nově spadají žst. Byšice, Kropáčova Vrutice, Chotětov, Mladá Boleslav hl. n., Mladá Boleslav město,
Dobrovice, Luštěnice, Čachovice a trať D3 Mladá Boleslav – Mělník.
Z PO Nymburk byly naopak vyčleněny žst. Městec Králové, která nově spadá pod PO Hradec Králové, žst. Poděbrady, Libice
nad Cidlinou a Sadská nově spadá pod PO Kolín, a žst. Křinec, odb. Obora a žst. Rožďalovice pod PO Turnov.
Zaměstnanost – pí. Klikošová odchází na odstupné na úřad práce, nárok na penzi má od 1. 1. 2014.
Aktiv zaměstnanců RCP Praha za PO Nymburk se bude konat 7. 3. od 9:30 do 10:30.
Byl projednána zpráva o stavu BOZP v RCP Praha.

 Pojistky na blbost: v únoru propadla pojistka těmto našim členům - Krajník Lukáš, Kindl Petr,Brzobohatá Irena,Urbánková
Ladislava.

 BOZP: závady v BOZP na vašich pracovištích hlaste inspektorovi BOZP p. Jakubovi Pojkarovi nejlépe mailem s uvedením ŽST,
pracoviště (např. stavědlo 2, vozová kancelář apod.) a závady, popřípadě zda byla závada hlášena vedení. Jen v případě, že nemůžete
závadu ohlásit mailem, ohlašte závadu telefonicky a to nejpozději do 10. března 2012.
Inspektor BOZP Jakub Pojkar:
kubik.jupik@gmail.com 605 280 420

 Výjezdní zasedání se bude konat 14. – 15. března 2012 v Kořenově.
Nebude hrazeno z členských příspěvků, prostředky zaměstnavatelů.

 Jarní konference v Přívorech bude 13. dubna v sále Sokola.
 Akce Velvary: výlet parním vlakem z Kralup do Velvar na oslavy 750 let král. města Velvar dne 28. 4. 2012. Akce ještě není 100% jistá,
v případě, že se uskuteční, tak budou letáky na pracovištích.

 Lázně Poděbrady: ZV připravuje jednodenní wellness pobyty v Poděbradech. Bližší bude zveřejněno v letáku.
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