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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 1 / 2013 
  

  

 Volby: 
 

V OÚ která zahrnuje výkonné jednotky volíme ve 

dnech 

předsedu ZO, delegáta 

sjezdu OSŽ a tento 

počet zástupců do ZV 

Kralupy PO Kralupy n. Vlt., PO Praha hl. n., PO Tábor 11. – 15. února 4 zástupce 

Mělník PJ Nymburk 5. – 7. února 2 zástupce 

Neratovice PJ Praha-Libeň 11. – 15. února 1 zástupce 

Praha KCOD Praha 15. – 20. února 1 zástupce 

Štětí PO Lovosice, KCOD Ústí n. Lab. 4. – 10. února 1 zástupce 

Všetaty PO Nymburk, PO Kolín, CDP Praha, GŘ 1. – 26. února 3 zástupce 
 

V OÚ Mělník došlo ke změně volební komise, místo pí. Vávrová bude členkou pí. Jarmila 

Klašková. 

V rámci voleb požádáme všechny členy o aktualizaci osobních údajů a zároveň budeme 

požadovat podpis souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona. 
 

 Jednání se zaměstnavateli: 
 

 PO Nymburk: ing. Litera nás informoval o stavu BOZP – všechny závady z roku 2012 

byly odstraněny, všichni kdo měli nárok na KOP v roce 2012, byli finančně odškodněni, 

dále jsme byli informováni o probíhající prolongaci, plány dovolených byly sestaveny 

podobně jako loni, nové předpisy D1 a D3 jsou v elektronické podobě k dispozici na 

všech dopravních denících. 

 PO Kralupy nad Vltavou: p. Klöcker nás informoval, že v PO proběhnou prověrky 

BOZP v termínu od 11. do 15. března. Odškodnění za neuskutečněnou KOP u p. 

Černého, který odešel do důchodu řešíme s ústředím OSŽ, odškodnění za 

neuskutečněnou KOP u Bc. Otradovské, která je na rodičovské dovolené budeme řešit s 

ing. Maňasem. 

 Cargo Praha: na ZV se přišla představit nová vedoucí PP pí. Hálová. ZV i vedení PP 

doufá, že budeme pokračovat v konstruktivní spolupráci. V Cargu se očekávájí změny 

v zaměstnanosti, které zatím nemají finální podobu. Dozorčí pí. Veselá požádala pí. 

Zajíčkovou o pravidelné informování v případě neodvezené zátěže ze žst. Neratovice. 
 

 Plán akcí na 1. pololetí: 
 

 19. – 20. III. Výjezdní zasedání ZV 

 19. IV.  Konference a společenský večer v Přívorech 

 17. – 19. V. Cyklomácháč + Dětský den 

 10. – 12. VI. Rafty – tradiční vodácké putování, tentokrát na Jizeře 
 

 

 

Sledujte též stránky OSŽ Všetaty na internetu a facebooku! 


