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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 7 / 2014 
 

 Informace ZV: 
 Elektronicky na webu nebo Vašem mailu (nutno objednat na michal.brejnik@seznam.cz). 

 Tištěné na těchto místech: Kralupy nad Vltavou - peron, Neratovice - DK, Všetaty - osobní pokladna, 

Mělník - DK, Byšice - DK, Lysá nad Labem - DK. 

 ZV projednal: 
 Požadavek signalistů stavědla 5 v Nymburce (kompas) na změnu tarifní třídy. Požadavek byl předložen 

jak na SŽDC odd. personální, tak kolektivním vyjednavačům OSŽ. 

 Konferenci bude předložena další změna volebního řádu, kvůli vzniku ZAP u ČD. 

 Pracovní úraz p. ing. Procházky – výpravčího St. Boleslav. 

 Změnu turnusů v Liběchově, na základě dohody zaměstnanců. 

 Dále jsme jednali o podobě vánočního dárku pro členy OSŽ Všetaty, což je zatím překvapení…  

 Jednání se zaměstnavateli: 
o Cargo PP Mladá Boleslav – p. Sládek 

 Na vlečce Mělník-Labe dochází ke špatné komunikaci mezi mistrem překladiště Maersk a zaměstnanci 

Carga, tyto problémy je třeba sepisovat a předložit p. Sládkovi jako podklad pro další jednání se 

zákazníkem. Bude to i nadále řešeno. 

 Personální potřeba – přijati byli 2 posunovači. 

o SŽDC PO Kralupy nad Vltavou – pan Klöcker: 
 Byli jsme seznámeni s kontrolou DK p. Winklera na spádovištním stavědle v Kralupech n. Vlt. (netýká 

se našeho člena) 

 V rámci BOZP budou opravovány podlahy, investiční akce Podlešín – zateplení stavědla.. 

 Marcela Poláková navrhla nakoupení šusťákových bund na pracoviště výpravčích jako ochranného 

prostředku proti dešti, v tomto směru budeme jednat na úrovni OŘ Praha. 

o SŽDC PO Nymburk – pan Kukla: 
 Dovolená se čerpá dle plánu (66,6%), FKSP má ZO OSŽ Všetaty vyčerpáno jen 10,2%. 

 Paní Válková odchází do důchodu, místo ní nastoupí střídačka paní Bodláková. 

 Od změny GVD bude v ŽST Nymburk hl. n. prováděna výprava vlaků návěstidlem. 

 Byly řešeny problémy při přepínání RZZ v ŽST Všetaty (jednalo se o to, že výluka byla naplánována na 

3 dny, ale zaměstnanec na kontrolu volnosti koleje byl obsazen jen na 1 směnu) – tyto problémy byly 

způsobeny neočekávanými potížemi ze strany zabezpečováků a neměly by se při dalších etapách 

opakovat. 

 Bude řešena citlivost nových KO ve Všetatech, po dešti je celá stanice „obsazená“. 

o ČD OS Nymburk – paní Vokounová: 
 Paní přednostka se v úvodu jednání rozloučila s poukazem na to, že v ZAP bude moci jednat s odbory 

jen manažer. 

 Bývalý obvod OS Nymburk vyjma Neratovic přechází pod OS Kolín, osobní pokladna a tranzito 

Neratovice přechází pod OS Kladno. Přednostou OS Kolín bude p. Bareš, dozorčí Kolín pí. Černá, 

dozorčí Nymburk pí. Palkechová (patří po ní mj. Lysá n. L.), dozorčí Ml. Boleslav pí. Vokounová (patří 

pod ní mj. Všetaty a Tišice). 

 Bližší informace by měli být ve směrnici ke zřízení RP ZAP. 

 Všechny problémy se kterými se setkáte při přechodu z KCOD, RCVD na ZAP můžete řešit se svou 

úsekovou zástupkyní paní Alenou Hejskovou (osobní pokladna Všetaty) tel: 736 525 257, nebo 

s místopředsedou panem Jirkou Pavlíčkem tel: 776 372 203. 
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