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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 3 / 2014
 Jednání se zaměstnavateli:
o

PJ Praha-Libeň












o

ON Nymburk:




o

Tržby v osobních pokladnách obsluhovaných zaměstnanci SŽDC se kupodivu
vyvíjejí lépe než tržby v pokladnách obsluhovaných KCOD. Z pokladen KCOD
se nejlépe daří v Nymburce a Poděbradech. Tato skutečnost ovšem může být
daná i zapojením do integrovaných systémů apod. Přesto doporučujeme všem
členům věnovat odbavení cestujících maximální pozornost, aby nedocházelo
k závadám a konfliktům.
Do stanic budou v nejbližší době instalovány nové UNIPOKy.

PO Nymburk:





o

Organizační změna, která byla na přelomu roku se dotkla 72 lidí v celém PJ.
Velká změna ve vlakotvorbě na neratovicku, z toho plynou změny v obsazení
pracovišť tranzitérů-přípravářů a nákladních pokladních.
Práce zálohy Neratovice bude organizována takto: večer kolem 20 hod. Mn
Kralupy – Mělník / Mn Mělník – Nbk / ráno Mn Nbk – Nera s obsluhou Lysé,
St. Boleslavi a Všetat (Hlubočky) příj. Nera kolem 9 hod. / v poledne Mn Nera –
Měšice – Nera / večer Mn Nera – Kralupy. Obsluha vlečky Spolana bude
prováděna dopoledne po příjezdu z Nymburka, odpoledne po příjezdu
z Měšic, příp. při pobytu Mn vlaku Kralupy – Mělník.
ZV vyslovil pochybnost, zda vlečkaři v Měšicích a Spolana budou s takovouto
obsluhou spokojeni a nehrozí další odchod zákazníků ke konkurenci.
Problémy s odvozem prázdných Falls (Wap) je třeba řešit s vedoucím směny
ČD Cargo, vedení PJ se tímto nebude zabývat!!!
ZV doporučuje při nahromadění prázdných Falls, které nikdo nechce a také se
jimi nikdo nechce zabývat, dávat dispozice na ložené soupravy do Spolany,
nedoporučujeme těmito obsazovat staniční koleje v Neratovicích.
Prověrky BOZP se budou konat 14. – 16. 5. 2014
Úprava hranic mezi PP Libeň a PP Kralupy – nově je mezi Jenčí a Pavlovem.
Vozmistři z Neratovic si udělají seznání a budou zajíždět v případě potřeby na
Mělník.

Systemizace zůstává, tak jako loni, je naplněná, kromě míst výpravčích.
Dovolené se čerpají podle plánu.
Pan přednosta Litera připoměl způsob čerpání FKSP (objednávka), kontrolní
směr – Informování cestujících a nasazení systému GRADO do Nymburka.
Na požadavek odborů se bude vyhodnocovat psychická a zraková zátěž ve
vybraných stanicích OŘ Praha, mj. v Nymburce v době 22:00 – 6:00.

GŘ a OŘ Praha:


Pan Toman vznesl požadavek, zda by při masivní výlukové činnosti, která teď
nastává, mohlo být upuštěno od postihů výpravčích při nedodržení pořadí
důležitosti vlaků (vlaky ve zbytkové kapacitě, neboli modré vlaky), případně,
zda by z vlakotvorných stanic nemohly být tyto vlaky „posílány“ až na konci
„svazků“. Na toto bylo z úst pana Nachtmana i Chládka odpovězeno, že
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kapacita při výlukách je komplexní problém, který SŽDC s dopravci řeší a
tímto postupem, by byl diskriminován ten dopravce, který ve spolupráci se
SŽDC udělá výluková opatření (často s vícenáklady) a ti dopravci, kteří trasují
vlaky výluka, nevýluka by byli zvýhodněni, takže takto postupovat nelze.
ZV proto doporučuje dodržovat striktně pořadí důležitosti vlaků, i když třeba
dojde k odstavení vlaků se zbytkovou kapacitou ve stanicích před výlukou.
Ing. Nachtman vyjádřil pochybnost nad některými projekty z operačních
programů EU – některé předražené stavby na lokálkách.
Náměstek pan Chládek upozornil, že probíhající trend aktivací nových zab.
zař. bude pokračovat a z toho plyne rušení stavědel potažmo míst výhybkářů,
v OŘ Praha jsou stále místa výpravčích a budou se i nadále otevírat kurzy na
výpravčí. Podmínkou zařazení do tohoto kurzu je ovšem řádná znalost
předpisů v té funkci, ve které je uchazeč zařazen, pohovor na OŘ a absolvování
psychotestů.
ZV doporučuje členům, kteří mají zájem o práci výpravčího nepodcenit
přípravu, kandidáti se vyhodnocují napříč celou republikou a v případě
špatných výsledků vstupních testů by mohli přijít i o aktuálně platné zkoušky.
V souvislosti s aktivací CDP Praha se budou hledat zaměstnanci na pozici
dispečer železniční cesty (tzv. DEŽO), kteří budou vyhodnocovat technologie
zab. zař. a pokud možno předcházet případně řešit nestandardní, příp.
poruchové stavy. Předpoklad je v roce 2015 cca 15 lidí na výběrové řízení.

 OSŽ:









Výkonný tajemník p. Vavrečka nás seznámil se situací v rekreačních střediscích
OSŽ a doporučil pobyt v nich, ZV přislíbil, že letošní termály se budou konat
v Rajeckých Teplicích v zařízení OSŽ Skalka.
Bc. Otradovská informovala členy ZV o tom, jak je třeba postupovat při
pořádání akcí z FKSP. Cca měsíc před akcí se musí ukončit přihlašování, tak,
aby se akce mohla u SŽDC „objednat“.
Počty delegátů pro konferenci v Přívorech jsou takovéto:
OÚ Kralupy
9
OÚ Všetaty
6
OÚ Štětí
2
OÚ Praha
2
OÚ Neratovice
6
Delegátům konference bude předložen ke schválení novelizovaný volební řád a
termín doplňujících voleb.
V případech, kdy se člen OSŽ obrací na ústředí, je mu poskytnuta právní
pomoc, případně pomoc Sdružení na ochranu nájemníků, vždy musí mít u sebe
průkaz člena OSŽ (kartičku)!!!

Sledujte též stránky OSŽ Všetaty na internetu a facebooku!
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