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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 3 / 2016
 ZV projednal:
o

o
o
o

ZV předloží konferenci ke schválení způsob čerpání ze SF ČD Cargo našimi členy. Příděl je nízký a
nevystačí na všechny akce. Proto žádám zaměstnance ČD Cargo, aby se na konferenci v listopadu
pokud možno v hojném počtu dostavili.
ZV předloží konferenci návrh organizace voleb na jaře 2017.
Z důvodu vyčerpaného rozpočtu FKSP a SF bude podzimní konference poněkud skromnější.
Upozorňujeme všechny členy ZO OSŽ Všetaty, že se mohou účastnit akcí pořádaných naší
organizací, pokud pojedete s jinou odborovou organizací, tak jen za plnou cenu, příspěvek z FKSP
(SF) neobržíte!!!

 Jednání se zaměstnavateli:
o

o

o

SŽDC PO Nymburk:
 Byl projednán rozkaz k výluce Všetaty – Ml. Boleslav, kde dochází k rozšíření střežení
pracoviště o cca 2 hod. ZV s touto úpravou vyslovil svůj nesouhlas. Pan přednosta Litera na
této úpravě trvá, s tím, že podle zákoníku práce má na toto právo.
 Byla diskutována situace na tratích, kde jsou v současné době instalovány indikátory
horkoběžnosti a indikátory plochých kol (IH + IPK). ZV zastává názor, že při současném
technickém stavu vozidel bude docházet k narušování JŘ. Pan přednosta k tomu řekl, že se
situace bude vyhodnocovat
 ZV projednal MU, projetí návěstidla na hl. Svádov, kde byl za viníka označen výpravčí ŽST
Všetaty.
 Personálně je stále udržován podstav, kvůli zapojování tratě Veleliby – Ml. Boleslav hl. n. na
DOZ. Výpravčí a signalisté z této trati přejdou na volná místa v ostatních stanicích.
ČD Cargo PP Nymburk:
 Od 1. 7. přešla pracoviště Mělník, Mělník-Labe a Všetaty pod PP Nymburk, vedoucím je pan
Jaroslav Pulz.
 3 posunovači se připravují k odborné zkoušce, tím se snad vyřeší „krize“ u této profese.
 Vedení PJ Praha připravuje úsporné opatření, které by bylo bez zásahu do zaměstnanosti.
 Ředitelé všech PJ jsou dočasně přesunuti do jiných PJ. Pan Krátký přechází do PJ Česká
Třebová, do PJ Praha přijde pan Mazura z České Třebové.
ČD OSE Kolín:
 Nejnovější změnou je převod budov ze správy ČD RSM pod SŽDC SON. Nová VJ SON
(správa osobních nádraží) bude řešit úklid i údržbu budov. Se závadami se obracejte buď na
své vedoucí, nebo přímo na odpovědné zaměstnance SON.
 K novému GVD se připravují změny v přepravách ČD Kurýr, z toho budou vyplívat
personální změny bez dopadu do zaměstnanosti.

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