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Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
DOSIA 
při DP Ostrava a.s. 

 
 

                      Zápis č.04/2014 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 19. 02. 2014. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Hisem Lubomír 
(zastupuje Ivana Pokorného), Vlčková Pavla (zastupuje Blanku Soukalovou), Bortlíček 
Petr, Eugel Tomáš, Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Veselý Martin, 
Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Kamlerová Eva, Večeřa Jaroslav, Kacíř Miroslav 
(zastupuje Tomáše Frejkovského), Dvořáková Jana, Hříbek Zbyněk, Ing. Pokojský 
Čestmír. 
  
Místopředsedové: - Bambušek Jan, Slíva Zdeněk, Bortolotti Daniel, Kosňovská 
Zdeňka, Mertová Marta, Ondřej Radim. 
 
Omluven: - Pokorný Ivan, Soukalová Blanka, Vozničková Vladislava, Seberová Jana, 
Čík Daniel, Frejkovský Tomáš.  
Hosté: Tučná Lenka, Kaštylová Michaela Ing., Hrabovská Blanka. 
 
 
ZV byl seznámen: 

 
 s náhradou škod z dopravních nehod 
 nástupy a výstupy Ekova electric 

 
 
ZV projednal: 
 
  rozvázání pracovního poměru podle §52, písm. e) ZP:   

- Blanka Hrabovská – provozní elektrikář – stř. Správa a údržba ostatního  
majetku -  za účasti jmenované s nesouhlasným stanoviskem. Nesouhlasné 
stanovisko je součásti zápisu. 
Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh nesouhlasného 
stanoviska byl přijat. 

 
 

 a schválil podporu v nezaviněné tíživé situaci-dlouhodobá nemoc: 
      - Jaromíra Kleslová – stř. Tram. Mor. Ostrava - doprava – řidička – 3 000,-Kč. 

           Hlasování: Pro - 18, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
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Informace: 
 
Ivo Protivínský 
- Dodatek odškodnění pracovního úrazu za měsíc leden 2014. Pan Miloš Borka, 
zámečník kolejových vozidel na středisku Tramvaje Moravská Ostrava. Dostane 
odškodnění v plné výši. 
- Proběhla schůzka, s  Ing. Hladkým a Ing. Walaskim, MBA, které se dále zúčastnili: 
Jana Maloušová, Petr Smital, Petr Bortlíček a Ivo Protivínský. Jednalo se o klínování 
vozů, sundávání fólií z bočních oken v kabině řidiče. Zápis z jednání bude součásti 
zápisu č. 5. 
 
 
Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana: 
-Na našem středisku proběhla schůzka s předáky linek a ing. Hladkým, kdy jsme byli 
všichni (včetně vedoucího) vzácně ve shodě. Velká nevole všech řidičů je ohledně 
klínování vozů a hlavně sundání bezpečnostních fólií (polepů), které si všichni 
instalovali za své peníze a hlavně pro větší bezpečnost (když svítí slunce a rolety jsou 
nedostačující, v určitých místech téměř nevidíme, což ohrožuje bezpečnost 
cestujících). Totéž platí u snímatelných závěsů (v naprosté většině tmavě modrých) na 
dveřích kabiny řidiče - ve výhledu nám nebrání, naopak na neosvětlených úsecích 
zvyšuje naši bezpečnost (bez clony na dveřích vidíme pouze osvětlený vnitřek vozu – 
vozovku před sebou nikoliv). Co se týká dotahování kol, tak nám bylo řečeno, že pokud 
budete mít ve výkazu razítko, tak se budete moci rozhodnout, jestli si kola dotáhnete 
sami, nebo vám bude vůz odstaven a na dobu, která bude třeba na dotažení kol, 
dostanete jiný. 
 
Ing Pokojský Čestmír: 
- Už proběhla schůzka k vyhodnocení kritérií za rok 2013?  
- Pokud řidič podepíše, že si kola dotáhne sám tak riskuje, že veškerou zodpovědnost 
za dotažení kol svým podpisem bere na sebe.  
Odp. Ivo Protivínský 
- Schůzka je domluvená na 04.03.2014 v 13:00 hod, protože údaje, ze kterých se při 
vyhodnocení bude vycházet, budou k dispozici až po 28.02.2014. 
 
 
Bambušek Jan: 
- U nás jsou řidiči trestaní za to, že nedolévají nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů. 
Jsou trestaní, i když mají nádržku plnou a není co doplňovat. 
Odp. Ivo Protivínský 
- Pozvěte si vedoucího na DV  tam to s ním projednejte a ze schůzky vyhotovte zápis. 
V případě neúspěšného jednání, budeme záležitost řešit s Ing. Hladkým, případně 
s DN. 
 
 
Mezihorák Ivo: 
- Káva z automatu se nedá pít. Chceme Delikomat jako mají na Hranečníku. 
Odp. Ivo Protivínský 
- Budeme to znovu urgovat. 
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Hisem Lubomír: 
- Jízdní doba a přestávky neodpovídají realitě, ale jsou udělané tak, jako bychom 
jezdili v metru mimo silniční provoz. Kdy už konečně bude sjednaná náprava. 
Odp. Ivo Protivínský 
- Je to třeba řešit přes Dopravně provozní komisi, která je určená mimo jiné právě 
k řešení připomínek k jízdním dobám ze strany řidičů. V případě neúspěchu 
otevřeme na jednání s vedením společnosti dne 19. 03. 2014 
 
 
 Smital Petr: 
- Diskutujeme o clonách, klínech atd. a přitom nikdo neřeší couvání.  
 
 
 
 

Příští schůze ZV, se koná dne 05. 03. 2014 v 14:00 hodin, 

v zasedací místnosti na ředitelství. 

 
 

 
V Ostravě dne: 23. 02. 2014   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 
 

 
Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 

http://www.odborydpo.cz/

