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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 6 / 2015 
 

 ZV projednal: 
 

 Schváleny akce na 2. pololetí: 

 Září  Parník 

 Září  Divadlo Radka Brzobohatého – Cyrano 

 Zaří  Turnaj v „Člověče nezlob se“ v Neratovicích 

 Konec září Termály Orosháza 

 Říjen  Vinný sklípek Dolní Věstonice 

 Říjen  Kabaret „U Fleků“ 

 Listopad Konference Přívory 

 Ve volbách v OÚ Kralupy byla zvolena paní Miloslava Cestrová, v OÚ Ústí 

byl zvolen pan Pavel Kopřiva a stali se tak členy ZV. 

 Byla projednána org. změna u Carga (blíže v části jednání se zaměstnavateli) 

 Panu Buriánkovi a paní Křížové byla přiznána pomoc v obtížné životní 

situaci. 
 

 Jednání se zaměstnavateli: 
 

o SŽDC PO Nymburk: 

 Zúčastnil se přednosta Ing. Litera a náměstek Bc. Kukla. 

 Systemizace v zaměstnání výpravčí a signalista není naplněna z důvodu 

předpokládané racionalizace trati Nymburk – Mladá Boleslav. 

Zaměstnancům, kteří budou na této trati nadbyteční, budou nabídnuta volná 

místa v rámci PO. 

 Na trati Všetaty – Mladá Boleslav bude upraveno střežení. 

 Probíhá jednání s vodárenskou společností ohledně zavedení vody na 

stavědlo 1 v Chotětově. 

 Byla projednána škodní událost p. Martana a p. Apjára z Kompasu. 

 Výkonová odměna (VO) v ŽST Nymburk zvýšená na 8%, ostatní ŽST 4%. 

o SŽDC PO Kralupy n. Vlt.: 

 Zúčastnil se přednosta Ing. Maňas. 

 VO v ŽST Kralupy n. Vlt. (u vybraných zaměstnanců) zvýšená na 8%, ostatní 

ŽST 4%. 

 Bylo projednáno plnění plánu BOZP. 
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o SŽDC PO Lovosice: 

 Zúčastnil se přednosta Ing. Krejčí a ekonomka Ing. Pachlová. 

 Jako v ostatních PO je problém s čerpáním FKSP – zatím byly vyčerpány malé 

částky. 

 VO v ŽST Lovosice, Hněvice, Mělník a po dobu přestavby též v ŽST 

Litoměřice horní nádr. zvýšená na 6%, ostatní ŽST 4%. 

 V OŘ Ústí n. Lab. se kurzy na výpravčí nepořádají, zaměstnanci se připravují 

samostudiem a formou konzultací. 

o ČD ZAP Praha – OSE Kolín: 

 Zúčastnila se paní dozorčí Vokounová a Černá. 

 Vedení ZAP stále řeší úklid v ŽST Všetaty, který se momentálně neprovádí. 

o ČD Cargo PJ Praha: 

 Zúčastnil se pan ředitel Ing. Krátký, Ing. Šrajer, pan Sládek, paní Hálová a 

technolog Ing. Houda, Ph.D. 

 Pan ředitel nejprve zmínil problematiku ad hoc přeprav, kdy obchodníci 

Carga budou muset více hledět na možnosti provozu a dále zmínil 

vícenáklady, které vznikají vlivem výlukové činnosti. 

 Poté byla řešena org. změna – sloučení pracovišť vedoucích posunu (VP) 

Neratovice a Všetaty. 

 VP Všetaty budou spadat pod PP Kralupy n. Vlt. a vykonávat posun v úseku 

Všetaty – Měšice u Pr., včetně posunu pro ČD. Směny budou začínat v 6, nebo 

18 hodin ve Všetatech a budou obsazeny nepřetržitě, přičemž v denní směně 

cca v čase 9 – 13 hod. se předpokládá obsluha Neratovic a Měšic u Pr. Seznání 

na pracovišti, kde současní VP nepracovali, jsou zapracována v turnusu. 

Školení PRIS pro neratovické a PDA pro všetatské VP bude provádět              

p. Šebek, v případě problémů pomohou se soupisem tranzitérky z Neratovic. 

 Vozmistr Neratovice bude vykonávat kromě svých povinností v případě 

nepřítomnosti VP Všetaty i práci vedoucího posunu, v případě nahromadění 

zátěže, potřeby vyčištění vozů apod. musí toto řešit s DP-VS Nymburk. 

 Tranzitérky na Mělníku budou mít změněnou pracovní dobu a to na 8 hod. 

ranní a odpolední. 

 Pan Šrajer poděkoval všem zaměstnancům Carga na Mělníku za pomoc při 

stěhování. 
 

 

 

Více na www.oszvsetaty.cz a nové stránky OSŽ www.osz.org 
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