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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 3 / 2018
✓ Jednání se zaměstnavateli:
o

o

o
o

Cargo PJ Praha:
▪ přetrvává nedostatek lokomotiv, vozů i zaměstnanců, náborový příspěvek částečně
pomáhá řešit nedostatek zaměstnanců
▪ vozmistři zařazení v TS 8 provádějí činnosti podle DO1, podmínkou zařazení do TS 9
je provádění jednoduchého posunu (to vozmistři na Mělníku neprovádějí)
▪ závady v komandu se řeší
▪ vozmistři v Neratovicích nebudou provádět KTP na vlečce Spolana (je to věc
vlečkaře)
▪ na spádovišti v Nymburce je rozpor v technologiích Carga a SŽDC při spouštění
vozů z pahrbku
SŽDC OŘ Praha:
▪ velké stavby: Negrelliho viadukt, Vršovice – Hostivař, Lysá n. L.
▪ odměny: základní sazba VO je 5%, přednostové dostávají 5,4% z toho plyne, že 0,4%
jim zůstává k rozdělení jako MO, ve velkých stanicích Nymburk hl. n., Kralupy n.
Vlt. atd. zůstává zvýšená sazba VO
▪ od 1. 4. přechází SON z úrovně GŘ do jednotlivých OŘ s novou zkratkou SNB
▪ akce s příspěvkem z FKSP se budou přihlašovat přes portál STKR (zatím snad pouze
rekreace, postupně všechny), kdo nemá PC může požádat ekonomky na jednotlivých
PO
SŽDC PO Kralupy:
▪ dozorčí p. Klöcker odešel do důchodu, jinak zaměstnanost beze změn
SŽDC PO Nymburk:
▪ vlaky do Osnabrücku narušují střežení pracoviště, toto bude 2 měsíce sledováno a
poté vyhodnoceno s tím, že rozsah střežení bude upraven, příp. bude střežení
zrušeno
▪ pokračuje rekonstrukce Dřís, závady jsou průběžně řešeny
▪ Lysá n. Labem:
o bude zbourán nadjezd + zřízeno neutrální pole k ochraně staveniště
o bude zřízen provizorní přejezd pro potřebu stavby do podzimu 2019
o přístup do Litola kolem Kovony
o vedení stanice bude v cca týdenních intervalech vydávat písemné
informace pro potřebu řízení provozu podle postupu stavebních prací
▪ přístřešek ve Všetatech se stále řeší (podle poslední informace od p. přednosty již
bylo zadáno firmě)
▪ ovládaní z JOP Ml. Boleslav hl. n.:
o úsek Veleliby – Luštěnice se předpokládá v roce 2019
o výhybna Straky se předpokládá v roce 2018
o stanice Čachovice se předpokládá v roce 2019
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▪

o

o

o

v Nymburce městě se plánuje rekonstrukce TV (předpoklad 2019), na trati Nymburk
– Poříčany rekonstrukce PZZ
▪ probíhá rekonstrukce ZZ v Chotětově, bude pokračovat v úseku Chotětov – Byšice
▪ do 31. 5. je nutné si vyměnit režijku „staré“ generace
▪ pan přednosta Litera apeluje na všechny zaměstnance, aby si požádali o
elektronickou výplatnici
▪ akce se železniční tématikou:
o 12. 5. Den železnice v Mladé Boleslavi (parní vlak, RegioShark, jízdy
na vlečku Škoda, atd.)
o 26. 5. Postřižinský expres (na trať Nučice – Mořina, býv. KND)
SŽDC PO Kolín:
▪ MU Č. Brod – nadsazená faktura fy. LEOExpres
▪ PC je na všech pracovištích, takže s přístupem do STKR není problém
▪ Libická spojka je ve fázi projektování
ČD OSE Kolín:
▪ také paní přednostka Vokounová prosí zaměstnance, aby si požádali o elektronickou
výplatnici
▪ prověrky BOZP probíhají ve stejných termínech jako BOZP u SŽDC (tzn. Kolín už
byly, Nymburk a Lovosice (Mělník) teprve budou)
▪ prolongace bude po 1. červnu, bližší informace zatím nejsou
▪ pokladny SŽDC jsou v jednání
▪ v pokladně Nymburk město došlo záchytu „falešné“ 500,▪ v roce 2018 by měl IDS PID pokrývat celý Středočeský kraj
▪ pokladna Všetaty – nový nábytek + výdejní okénko
▪ stanice Ml. Boleslav hl. n. – problémy s úklidem, který zajišťuje SŽDC
▪ rekonstrukce staniční budovy v Kolíně
▪ Kinematovlak v květnu – Nymburk, Poděbrady a Mladá Boleslav
ČD OSE Ústí nad Labem:
▪ dobrá spolupráce vedení a zaměstnanců, na které jsou kladeny vysoké nároky, což
znesnadňuje přijímání nových zaměstnanců
▪ VO je diferenciována dle zátěže pracovišť
▪ maturita je u zaměstnanců na pozici osobní pokladník a vlakvedoucí nutná (úleva je
možná u stávajících nebo bývalých zaměstnanců)

✓ ZV přijal toto usnesení:
ZV OSŽ Všetaty je nespokojen s mzdovým nárůstem dle PKS pro rok 2018 jak u ČD,
ČDCargo, tak u SŽDC a požaduje, aby kolektivní vyjednávání reflektovalo požadavky
členské základny.
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✓ ZV dále projednal:
o
o
o

o

žádost o příspěvek z PF pro paní Junkovou
sestavení dopisu na ČDCargo – ztráty přeprav ze Spolany
ZV pověřuje Marka Apjara zabezpečením prověrek BOZP
Našim členům doporučujeme stále opakující se, nebo závažné závady v BOZP nahlásit panu
Apjarovi mailem: marek.apjar@seznam.cz
v nejbližší době bude na webu zveřejněn leták na akci „Den s OSŽ Všetaty pro celou
rodinu“, na tuto akci nebude vybírána nevratná záloha, ale prosíme všechny, aby se
přihlašovali, příp. i odhlásili z této akce podle toho jestli přijdou nebo ne…
Je to z důvodu zajištění občerstvení (buřtů) na tuto akci.

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