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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 5 / 2014 
 

 Ústředí: 
 uložilo předsedovi OSŽ, oslovit dopisem jednotlivé hejtmany krajů se žádostí o 

osobní setkání k řešení problematiky regionální osobní dopravy 

 projednalo s premiérem nedodržení koaličních dohod ohledně vypisování 

tendrů na dálkovou dopravu 

 p. Toman přednesl zprávu o práci komise pro webové stránky OSŽ, které by se 

měly podstatně vylepšit 

 p. Toman informoval o příkladné spolupráci naší organizace a odd. BOZP, kdy 

se v hodině dvanácté podařilo provést úpravy na pracovišti výpravčích ve Štětí 

(přečtěte si též v Obzoru č. 23 - Oddělení BOZP pomohlo vyřešit problém 

výpravčích ve Štětí) 

 Ochrana před klíšťovou encefalitidou – SŽDC: 
 O tuto problematiku je mezi zaměstnanci velký zájem, vedení stanic, však 

argumentuje finanční a organizační náročností očkování a volí repelenty 

 V PO Nymburk jsme požádali o repelenty na pracoviště: 
žst. Nymburk st.5 prohlídka stavu vyhybek neposekaná tráva 

žst. Stará Boleslav výpravčí prohlídka stavu vyhybek neposekaná tráva 

žst. Dřísy výpravčí prohlídka stavu vyhybek neposekaná tráva 

žst. Všetaty výpravčí 
pohyb v kolejišti při 
poruchách výměn 

neposekaná tráva 

žst.Byšice, Kropáčova 
Vrutice, Chotětov 

výpravčí, st.1, st.2 pohyb v kolejišti neposekaná tráva 

žst. Veleliby výpravčí prohlídka stavu vyhybek neposekaná tráva 

žst. Mladá Boleslav st.1, st.2 prohlídka stavu vyhybek neposekaná tráva 

 V PO Kralupy bude poskytnut repelent všem zaměstnancům, kteří se při 

výkonu služby pohybují v kolejišti a dále bylo zajištěno posekání trávy 

v obvodu stavědel v Neratovicích 

 Jednání se zaměstnavateli – Cargo: 
 p. Sládek nás informoval, že by se na pracovišti kontejnerového překladiště 

Mělník-Labe měl konat dne 6. 6. 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kdy bude 

pro zákazníky připravena prezentace práce, strojů na nakládku a vykládku, 

nákladních vozů, práce posunu ve stanici a přístavu 

 pí. Hálová – proběhl AUDIT v našem PP, výsledky nemáme 

 od června změna v jízdě manipulačního vlaku pro Neratovice 

 Volby: v OÚ Kralupy proběhly doplňující volby, zvolen byl kandidát navržený ZV – pan 

Michal Brejník, výpravčí z Kralup n. Vlt. 

 Akce: 
 4. 9. LODÍ do DRÁŽĎAN 

 8. – 9. 9. CYKLO-MÁCHÁČ 

 14. 11. KONFERENCE PŘÍVORY 

 NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ 

 Informace: přihlašte se, prosím, na mailu michal.brejnik@seznam.cz o zasílání 

informací, po prázdninách přestanou být rozesílány na pracoviště v tištěné podobě 
 

Zaregistrujte se k odběru informací u Michala Brejníka! 
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