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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 4 / 2018
➢ Petice:
V minulé informaci byl uveden text usnesení o nedostatečném mzdovém nárůstu. V tomto smyslu byly též rozeslány dopisy na
ústředí OSŽ. Pro podpoření našich požadavků byla založena elektronická petice, kterou podepisují nespokojení spoluzaměstnanci
napříč celou republikou. Byli bychom rádi, pokud se s našimi názory ztotožňujete, abyste petici také podepsali. Je to možné udělat
na stránce https://www.oszvsetaty.cz, kde je proklik na petici na hlavní straně, nebo přímo na stránce petice:
https://www.petice24.com/vyjadeni_nespokojenosti_s_vyjednanym_narustem_mzdy_v_pks_u_d_d_cargo_a_
sdc
Prosím, aby ti počítačově zdatnější pomohli případným kolegům, kteří to s počítačem tolik neumí.
Důležité upozornění: Petice se týká všech profesí, pokud jste se tedy v tabulkách nenašli (signalisté, staniční dělníci apod.), tak
nemějte strach, že Vás hážeme přes palubu, tabulky nárůstů, jsou jen vzorkem a musely být značně zjednodušeny…
ZO OSŽ Všetaty je pro každého železničáře… od uklízečky po dispečera…

Díky Vám všem, co jste již podepsali!
➢ ZV projednal:
o
o
o

o

stížnost p. Šofra (vedoucí posunu Kralupy n/V) na nevyhovující turnus – stížnost je v řešení
žádost vozmistrů žst Mělník na zvýšení platové třídy – třeba doložit písemnou žádost dotčených zaměstnanců
na ZV
SŽDC OŘ Praha má nového ředitele p. Filipa. Pan ředitel je nekuřák a vzhledem k tomu, že zákoník práce
zakazuje kouření na všech pracovištích, kde by mohli být účinkům kouře vystaveni i nekuřáci a pan ředitel se
může kdykoliv objevit na jakémkoliv pracovišti v obvodu OŘ Praha, tak výklad zaměstnavatele je, že je
zakázáno kouřit na všech pracovištích OŘ Praha. Vzhledem k tomu, že ZV je rozpolcen v názorech na tuto
problematiku, necháme na Vás co si o tom myslet…
Přehled poskytnutých právních pomocí: předseda Petr Toman poskytnul cca 8000 konzultací v pracovně-právní
oblasti

➢ Jednání se zaměstnavateli:
o

o

o

Cargo PP Beroun:
▪
do konce května budou projednány organizační změny platné od 1. 6. 2018.
▪
Neratovice: zrušení pozice tranzitér-přípravář, jeho pracovní povinnosti přejdou na vozmistra a
nákladní pokladnu. Bude upravena pracovní doba nákladní pokladny.
SŽDC PO Lovosice:
▪
probíhá rekonstrukce nástupišť v ŽST Lovosice a Roudnice nad Labem
▪
probíhá modernizace trati Lovosice – Louny
SŽDC PO Nymburk:
▪
zřízena nová hláska Otradovice.
▪
v ŽST Všetaty budou do konce dubna vyměněny dveře, do konce května bude hotový přístřešek.

➢ Akce:
o
o
o
o

12. dubna Člověče, nezlob se!
3. května divadlo Broadway – Muž se železnou maskou
20. května výlet lodí do Kurort Rathen
8. června SlinaCup (turnaj v nohejbalu) + Den s OSŽ Všetaty (setkání zaměstnanců, důchodců, dětí a příznivců
ZO OSŽ Všetaty)

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