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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 9 / 2014
 ZV projednal:














PŘÍVORY – ZV bude zvažovat jak nejlépe zajistit rozvoz účastníků spol. večera v Přívorech.
Z JEDNÁNÍ ÚSTŘEDÍ OSŽ – p. Toman požaduje, aby byl Obzor dáván na webové stránky
www.osz.org včas.
PKS SŽDC je uzavřena, mzdový nárůst je 2,9%, VO 4% a hodnota poskytovaných stravenek
se u turnusových zaměstnanců zvyšuje na 100,-.
POJIŠTĚNÍ – pojistky na „blbost“ uzavírá pí. Poláková pouze členům naší ZO, každý si musí
domluvit, jak si vyzvedne potvrzení o zaplacení, neboť to je jediný doklad o tom, že jste
pojištěni a v případě nehody jej musíte doložit!!!
ŠKODNÍ UDÁLOSTI U CARGA – pokud odmítnete podepsat uznání škody, ČD Cargo může
prostřednictvím právního oddělení vymáhat škodu soudně. K tomuto budeme zjišťovat
podrobnosti na ústředí OSŽ a oznámíme doporučený postup.
NOVÝ EKONOM U CARGA – p. Khodl odchází do důchodu, novým ekonomem v PJ PrahaLibeň bude od 1. 1. 2015 ing. Souček
NEHOSPODÁRNOST VE ŠTĚTÍ – na úrovni OŘ Ústí n. Lab. a RK OSŽ bude projednáno
zrušení nejdelší dopravní koleje v ŽST Štětí, která musela být v následné výluce opět
obnovena.
KOTEL V DOPRAVĚ V NERATOVICÍCH – ZV projedná opravu odpadu z kotle, která byla
odložena, a už se na ní zapomnělo.
ŠUSŤÁKOVÉ BUNDY – ZV stále sleduje situaci v náhradě OOP u výpravčích, tj. náhradě
těžkých gumových plášťů, šusťákovými bundami, jako má traťovka.
NEVRATNÉ ZÁLOHY – jak již vyplývá z názvu, zálohy na akce se nevrací, doporučujeme
pečlivě zvážit svůj zdravotní stav, případně si na akci sehnat náhradníka.
ZV upozorňuje své členy, že vzhledem k nehodám bude zvýšená kontrolní činnost zaměřená
na sledování jízdy vlaku a označení konce vlaku!!!

 Jednání se zaměstnavateli:
o

o

ČD OS Kolín – pí. Vokounová
 Veškeré předpisy budou nadále jen elektronicky v UNIPOKU, procesní listy budou tištěné u
vlakových čet a výběrčích tržeb, jinak také pouze elektronicky.
 V souvislostí s kalamitou způsobenou námrazou přišla zatím 1 stížnost – bude řešena.
 Redukce pracovní doby o vánočních a novoročních svátcích bude obdobná jako v minulých
letech, s vyjímkou ŽST Nymburk hl. n., kde bude nepřetržitý provoz.
 Paní dozorčí zatím nemá informaci, zda bude jako v posledních letech vydáno vánoční
opatření v odbavování cestujících, nicméně předpokládá, že vydáno bude.
Cargo PP Kralupy n. Vlt. – pí. Hálová
 V souvislosti s novým GVD nedochází k podstatným změnám, pouze k drobným úpravám
pracovní doby a k omezením na svátky.
 PKS ještě není podepsána, ale současně s ní se pracuje i na novém katalogu zaměstnání a oba
dokumenty by měly být podepsány současně.
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SŽDC PO Nymburk – ing. Litera
 PKS podepsána, VO bude 4%.
 Byly schváleny Zásady FKSP.
 Od 00:00 dne 14. 12. začíná platit nový GVD změny vyplývají z pomůcek, podle GVD bylo
upraveno střežení (došlo ke snížení).
 Redukce na vánoční svátky bude obdobná předcházejícím létům.
 Pan přednosta připomíná „Opatření k závadám v označení konce vlaku“, které všichni
zaměstnanci podepisovali v normáliích.
PO Kralupy n. Vlt. – ing. Maňas
 V ŽST Podlešín probíhá oprava oken.
 V současné době jsou na pracoviště distribuovány pomůcky GVD.
 Kurz na výpravčí bude probíhat v Kralupech nad Vltavou.
 Okruh stanic a profesí se zvýšenou psychickou a zrakovou zátěží a způsob odměny
zaměstnanců v těchto stanicích / profesích stanoví ředitelé OŘ.

Závodní výbor a revizní komise přejí všem členům advent plný klidu a pohody, radostné
Vánoce a v novém roce 2015 hodně zdraví a úspěchů jak v osobním, tak profesním životě!
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