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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 3 / 2016 
 

 ZV projednal: 
 

o Konference a společenský večer v Přívorech se bude konat 25. března už od 14:00. Prezence bude 

probíhat do 19:00 (nárok na tombolu a kuře). Počty delegátů za jednotlivé úseky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Byly projednány 4 škodní události u ČD Cargo. 

 

ZV upozorňuje všechny členy na to, aby bezprostředně po MU kontaktovali krizovou linku OSŽ 

tel.: 602 262 544 a také ZV. Zároveň je vhodné pokud můžete situaci vyfotit a zajistit si kopie 

dokumentace (např. dopravní nebo pokladní deník, přepravní listiny, vlakovou dokumentaci 

apod.). Toto vše doporučujeme udělat, i když se necítíte být viníkem MU. (Je lepší mít stoh papírů 

navíc, než potom shánět důkazní materiál, pokud Vás zaměstnavatel obviní.) 

 

o Díky zástupci OSŽ ve správní radě zdravotní pojišťovny MV (211) p. Tomanovi, bude mít MUDr. 

Lochmanová od 1. 3. smlouvu s touto pojišťovnou. 

 

 Jednání se zaměstnavateli: 
 

o OŘ Praha + PO Nymburk a PO Kralupy n. Vlt.: 

 V současné době by měl proběhnout podpis s dodavatelem KOP. Bude se jednat o stejná 

střediska jako v roce 2015. 

 Výbor OSŽ při OŘ Praha schválil výkonovou odměnu 4,3% pro všechny stanice. Podle zatím 

neschváleného návrhu budou s dalšími 0,3% hospodařit přednostové, aby mohli ocenit 

přínos konkrétních zaměstnanců. 

 Probíhá I. etapa rekonstrukce trati Nymburk – Ml. Boleslav, konkrétně ŽST Luštěnice, ŽST 

Dobrovice nová výhybna Nepřevázka a úpravy v zaústění tratě v ŽST Ml. Boleslav hl. n. 

Pracoviště DOZ bude Ml. Boleslavi. Zaměstnancům, kterým v souvislosti s dálkovým řízením 

dopravy zaniknou pracoviště, budou nabídnuta místa v rámci PO Nymburk. 

 Z prostředků FKSP bude zlepšeno pracoviště v ŽST Byšice a Chotětov, konkrétně instalována 

klimatizace v dopravních kancelářích. 

 Stravenky pro signalisty v Byšicích budou u výpravčích, zaměstnanci tak nebudou muset 

dojíždět až do Ml. Boleslavi. 

 

 

OÚ Kralupy 8 

OÚ Všetaty 6 

OÚ Štětí 2 

OÚ Praha 2 

OÚ Neratovice 5 

OÚ Ústí 1 

důchodci 1 

tj. celkem 25 
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 Při výluce Všetaty – Mělník budou aktivovány hlásky, tak jako v minulých letech. 

Zaměstnanci budou osloveni komandem. 

 V souvislosti s přepnutím trati Kolín (mimo) – Praha – Kralupy n. Vlt. (mimo) na CDP bude 

zřízeno v Kralupech n. Vlt. Místo pohotovostních výpravčích pro ŽST Roztoky u Pr. a Libčice 

n. Vlt. Tito výpravčí budou kmenovými zaměstnanci PO Kralupy n. Vlt. 

 

o PO Strakonice: 

 Pan přednosta představil v krátkosti PO a informoval o rekonstrukci ŽST Strakonice a 

Horažďovice předměstí. 

o Cargo PJ Praha: 

 Byly projednány 4 škodní události a možnost splátkového kalendáře v případě vyšších škod. 

Se zaměstnanci budou o tomto jednat jejich vedoucí. 

 Nové pracoviště Mělník-Labe (přepravci Metrans a Intrans) – stále se objevují problémy, ale 

dochází k postupnému zlepšování. 

 PKN Orlen by rád vedl vlaky do ŽST Úžice na vlečku SKP, ta má již v současné době 

vyčerpanou kapacitu. Firma to bude řešit. 

o ČD OSE Kolín: 

 Prověrky BOZP se budou konat společně se SŽDC. 

 Personální stav naplněn, do osobní pokladny Všetaty přijde nová pokladní D. Jelínková. 

 

 

 

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