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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 8 / 2012 
 

 Jednání se zaměstnavateli: 
 PO Kralupy nad Vltavou – ing. Maňas: 

 K 1. 1. 2013 se předpokládá vznik nové org. jednotky CDP Praha, z níž by měly být řízeny tratě 

v okolí Prahy (okolo roku 2020). 

 Pan přednosta požádal OŘ Praha o navýšení systemizace na zimní období, dokud nebude v ŽST 

Kralupy n. Vlt.-předm. instalován ohřev výhybek. 

 Personální stav nezměněn, 2 noví výpravčí jsou v kursu. 

 PO Lovosice – ing. Krejčí: 

 KOP – celé výběrové řízení bylo zrušeno, předpoklad nástupu na KOP dle nárokovosti roku 2012 

bude začátkem roku 2013. ZO konstatuje porušení KS v tomto bodě a podá dotaz, jak se bude 

postupovat u zaměstnanců, kteří mezi tím odejdou do důchodu. 

 S panem přednostou byly projednány závady v ŽST Štětí a Mělník. 
 

 Z jednání vyšších odborových orgánů: 
 RCP: p. Toman navrhnul na odměnu výpravčí Kopřivu a Bořila, za zabránění střetnutí osobního vlaku 

s autobusem plným dětí na přejezdu ve Všetatech. 

 Cargo: pí. Herajnová nás seznámila s usnesením PV při ČD Cargo, podle kterého dochází k tunelování 

podniku. 
 

 Sklípek: 16. - 17. října ve Starém Poddvorově – letáky jsou na pracovištích. 
 

 Podzimní konference v Přívorech: 
 26. října od 16:00 v sokolovně. 

 Z důvodů organizační změny se naše ZO bude nově dělit na Odborové úseky (OÚ). 

 Počty delegátů: 

OÚ zaměstnavatelé počet 

delegátů 

Kralupy SŽDC PO Kralupy n. Vltavou, PO Praha hl. n., PO Tábor 6 

Všetaty SŽDC PO Nymburk, PO Kolín, GŘ SŽDC 6 

Štětí SŽDC PO Lovosice, ČD KCOD Ústí n. Lab. 3 

Praha ČD KCOD Praha 3 

Neratovice ČD Cargo PJ Praha 4 

Mělník ČD Cargo PJ Nymburk 5 

 Mandátová komise: Pavlíček, Habich a Herajnová. 

 Návrhová komise: Toman, Hrušková a Poláková. 

 Hosté: zaměstnavatelé a p. Pejša, p. Nekola a p. Hradílek budou mít cca 15 min. na příspěvek. 

 Konferenci bude předložen ke schválení Volební řád pro roky 2013 – 2017, zájemci o návrh volebního 

řádu si o něj mohou napsat p. Pavlíčkovi na email: jiri_prag@seznam.cz . 
 

 Termály: 12. – 16. listopadu v Miskolci – letáky jsou na pracovištích. 
 

 Mikuláš: bude upřesněn a letáky dodány na pracoviště. 
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