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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 2 / 2019 
 

✓ Jednání ZV: 
o Byla připravena akce „Den s OSŽ Všetaty“, na kterou budete brzo pozváni letákem, 

o byla projednána problematika režijek, kdy budeme navrhovat podzimní konferenci 

usnesení požadující jejich zachování, 

o „malé KOP“ jsou opět díky Petrovi Tomanovi pro zaměstnance SŽDC, ČD tyto připravují, 

naopak ze strany Carga nebyl zájem. 
 

✓ Připravované akce na 2. pololetí: 
o Výlet do Tater (Toman) 

o Nejen cyklo Mácháč (Toman) 

o Vinný sklípek (Apjar) 

o Termály Orosháza (Pavlíček) 

o Konference Přívory (Otradovská) 

o Bowling (Čornejová) 
 

✓ Jednání se zaměstnavateli: 
o Cargo: 

▪ Několik pozitivních detalkolových zkoušek provedených cizími subjekty vrhá špatné 

světlo na zaměstnance Carga, 

▪ stále se řeší útlum řadících prací v Praze-Libni a možný přesun do jiných stanic, 

▪ změny technologie na Mělníku, u zaměstnanců z Labe, kteří by měli nově vykonávat 

činnosti ve stanici, a naopak u zaměstnanců stanice, kteří by měli pracovat na Labi, 

budeme žádat o zácvik, 

▪ z důvodu stále klesajících přeprav v Neratovicích dojde k další úpravě (snížení) 

pracovní doby nákladní pokladní a vozmistrů. 

o PO Nymburk: 

▪ Byly projednány plány dovolených, personální situace a přesčasy, 

▪ dále úpravy ZZ (zrušení St 2) v Kropáčově Vrutici, kde bude výpravčí místo prodeje 

jízdenek obsluhovat výhybky na chotětovském zhlaví, 

▪ byli jsme informováni o zkoušení nových uniforem, pilotním projektu elektronických 

stravenek, jízdě Postřižinského expresu dne 25/5 do Světlé n/S., ověření znalostí 

včetně nového předpisu T100. 

▪ Dálkové otevírání dveří na ústředním stavědle ve Všetatech (bzučák) bude opraveno 

za té podmínky, že v zámku nebude ponecháván klíč. Pokud toto nebude ze strany 

výpravčích dodržováno, bude zařízení vypnuto z činnosti! (Požadavek SSZT) 

▪ Ve Všetatech bude opravena část 20a koleje pro odstavení správkových vozů. 
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▪ Pro zvýšení bezpečnosti se připravuje instalace kamerového systému do vybraných 

stanic (mj. do Všetat) a připravuje se ochranka v Nymburce 24 hod. denně, v Lysé 

n/L., M. Boleslavi a Brandýse n/L. v odpoledních a večerních hodinách. 

▪ V Dřísech bude opraveno osvětlení a je řešen nadměrný výskyt brouků, 

▪ předpokládá se otevření katalogu prací (zatřídění povolání do tarifních stupňů), 

připravuje se rozpočet FKSP a k 30/11 se předpokládá zrušení prodejen jízdenek 

SŽDC. 

▪ Závady na budovách hlašte mailem příslušnému dozorčímu! 

▪ Střežení pracoviště dle PKS se využívá a je rušeno v případě jízd vlaků (např. 

odklonem, nebo při výlukách). 

▪ Nefungující dálkové ovládání 2. zálohy v Nymburce – pevná část (SŽDC) je funkční, 

mobilní (na lokomotivě) bude řešena s Cargem. 

o PO Kralupy nad Vltavou: 

▪ Byla projednána zaměstnanost, útlum Libně a příp. přesun řadících prací do Kralup, 

u výpravčích nově nebude vyžadována maturita. 

 

 

POZOR NA NEHODU!!!             Zkontrolujte si pojištění!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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