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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 6 / 2020 
 

✓ ČD Cargo: hospodářské vedení ČD Cargo s námi dlouhodobě nespolupracuje. Paní 

ředitelka se ze zářijového jednání omluvila, s tím, že se zúčastní říjnové schůze. Říjnová schůze se 

konala v předem zveřejněném termínu, bohužel vzhledem k situaci online. Paní ředitelka se den 

předem omluvila z důvodů jednání se zákazníkem. Na listopadovém jednání (opět 

videokonference) vyzveme k řešení této situace paní Urbancovou a pana Nekolu. Den po našem 

říjnovém jednání byly zaslány materiály k projednání se změnami ve všech PP. 
 

Stále řešíme problémy s doběhem vozů do Všetat. Jelikož toto není ze strany vedení Carga 

řešeno, tak prosíme naše členy výpravčí ve Všetatech o domluvu s nákladní pokladnou 

Mělník. V případě nemožnosti problém vyřešit, tak řešte s provozním dispečerem. 
 

✓ Jednání ZV: 
o Všechny akce včetně konference jsou do konce listopadu zrušeny!!! 

o Prosincové akce tzn. „Mauglí“ a Mikuláš se prozatím neruší, čekáme jaká bude situace. Na 

muzikál Mauglí jsou zatím volné lístky k doptání u Marcely Polákové. ZV se omlouvá, ale 

z důvodů aktuální situace ohledně nákazy nebudou mikulášské balíčky pro děti. Na 

mikulášskou nadílku si budete tedy muset přinést vlastní. Moc se omlouváme!!! 

o 8. – 11. února plánujeme výlet na lyže opět do Černého Dolu. 

o Z důvodu zamezení kontaktů při předávání neobdržíte letos tašku s kalendářem a 

dárkovými předměty místo toho budou zakoupeny dárkové poukázky v hodnotě 600 Kč., 

které budou předány nejspíše až na jaře. 

o Další videokonference ZV se bude konat 3. listopadu, poté budou zveřejněny další 

informace. 
 

✓ PO Kralupy n. Vlt.: 
o Připravuje se racionalizace staničních dělníků. 

o Během výluky 13. – 18. prosince bude aktivováno dálkově ovládané zab. zař. v ŽST Byšice. 

Zrušeny budou stavědla i pracoviště výpravčích, stanice bude dálkově ovládaná 

z Kropáčovy Vrutice. S dotčenými zaměstnanci bude v nejbližší době jednáno. 
 

✓ KOP Rajecké Teplice: je potřeba mít s sebou průkaz člena OSŽ z důvodu možného 

čerpání slevy 30% na dodatečné procedury. 
 

 

 

 

V době koronaviru se nejvíc dozvíte na našem webu www.oszvsetaty.cz 
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