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Projednáno: 
Výjezdní zasedání ZV proběhne zřejmě 12. – 13.  dubna v Jincích – není hrazeno z členských příspěvků! 

Konferenci připravujeme na konec května, nebo začátek června. 

Informace k prověrkám BOZP najdete postupně na webu – také v kalendáři. 

Případné závady hlašte svým úsekovým zástupcům. 

Sjezd OSŽ proběhne 25. – 26. března, delegátem je Petr Toman, bohužel jsme dalšího delegáta nezískali. 

Konference per rollam k schválení rozpočtového provizoria proběhla v únoru – zápis je na webu v sekci VOLBY. 

Tatry se prozatím připravují v původním termínu 24. – 27. září 2022 

K akcím upozorňujeme, že sice skončila pandemie Corona ale plynule přešla ve válku na Ukrajině, která se bude 

dotýkat i nás, takže nemůžeme plánovat moc dopředu, ale pokud bude možnost, tak akce uspořádáme. 

 

Pojistky na blbost: 
Od 1. 1. 2022 je referentem pojistek Jindřich Pokorný, bližší informace najdete na webu. 

 

Jednání se zaměstnavateli: 
ČD OSE Kolín 

• Zaměstnanost beze změn (chybí osobní pokladní)  

• Je vypravována humanitární pomoc na Ukrajinu  

ČDCargo PP Nymburk 

• Relace ze ŠKODA Auto Ml. Boleslav do Ruska a na Ukrajinu pravděpodobně dočasně skončí (cca 6 

vlaků týdně). 

• Otazník visí nad vlaky do Číny trs Petrovice, Malaszewice, Brest. 

• Chybí zaměstnanci zejména ve funkci posunovač a vozmistr, v  případě zájmu kontaktujte 

vedoucího PP Nymburk pana Česáka.  

SŽ PO Děčín 

• Je nutné zpracovat plán čerpání FKSP (platí i pro PO Ústí n. Labem).  

• Zatím není dohoda na určení pracovišť a výše zvýšené VO v  obvodu OŘ Ústí nad Labem (nedohoda 

SOSaD a ostatních odborových centrál).  

SŽ PO Kralupy n. Vltavou 

• V současné situaci nezapomínejte na povinnosti vyplívající z pracovního řádu například mlčenlivost. 

• V případě případných plánovaných přeprav (vojenských převozů a zásilek) jim věnujte patřičnou pozornost, 

jejich priorita může být stanovena v edps, případně dispečerem. 

• Prosím dodržujte závazná slovní znění a postupy při přípravě vlakové cesty. Nepřicházejte zbytečně o 

peníze! 

 

KOP: 
Pro rok 2022 jsou to tato střediska: Karlovy Vary – Sanatorium Astoria, Lázně Libverda, Lázně Darkov a 

Priessnitzovy lázně Jeseník. 
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