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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.13/2017 
    
Z řádného zasedání -  
Závodního výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 13. 07. 2017. 
 
 
ZV jednal ve složení: Protivínský Ivo, Řezníčková Jarmila, Pokorný Ivan, Smital 
Petr, Borisová Marie, Štěpánek Zdeněk, Mezihorák Ivo, Bartečková Marie, Ondřej 
Radim (zastupuje Zbyňka Hříbka), Kadlec Vladimír, Ing. Pokojský Čestmír.  
 
Omluveni: - Soukalová Blanka, Bambušek Jan,  Eugel Tomáš, Maloušová Jana, 
Veselý Martin, Brachtl Jan, Mutl Ivo, Frejkovský Tomáš, Dvořáková Jana, Hříbek 
Zbyněk.   
 
Hosté: - Taťána Dyčková, Fišer Karel 
 
ZV projednal: 
 

 rozvázání pracovního poměru podle §55, odst. 1 písm. b), ZP – okamžité zrušení 
pracovního poměru: - Petr Svoboda – DAP - bez účasti jmenovaného se 
souhlasným stanoviskem. 

 Hlasování: Pro - 11, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
  a schválil pravidla pro jednání ZV. 

 Hlasování: Pro - 11, proti - 0, zdržel se - 0. Návrh byl přijat. 
 
 

Informace: 
 
Ivo Protivínský: 
- Připomínky pro vyhodnocení Kolektivní smlouvy na roky 2014-2018 za 1. pololetí 
tohoto roku je možno zaslat e-mailem do 18.7.2017. 
 
- Blanka Soukalová zaslala e-mail s návrhem na nový systém jednání ZV.  
Změna by spočívala v tom, že by dopravní a provozní zástupci DV jednali 
samostatně. 
ZV návrh projednal a jednohlasně zamítl. 
 
- Jana Maloušová poslala připomínky emailem z důvodu čerpání dovolené. 
Připomínky budou odeslány Dopravnímu řediteli Ing. Davidu Mlčákovi 
 
Připomínky DV: 
 
Maloušová Jana: 
- Obecná nespokojenost a naštvanost řidičů kvůli odebrání směnových 
plachet - na květnové Provozní komisi bylo přislíbeno, že se k připomínkám řidičů 
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přihlédne - nestalo se tak a elektronický lístek vytiskne řidiči pouze nejzákladnější 
údaje.  
Poukazovali jsme na to, že vůbec netušíme, komu předáváme autobus s 
cestujícími (v době, kdy je cca 30% nových řidičů, které vůbec neznáme a 
kteří leckdy přijdou i v civilu) je to ze strany vedení přinejmenším 
nezodpovědné! 
Ze zastávky nesmíme odjet o 15 vteřin dřív, ale autobus klidně předáme člověku bez 
jakéhokoliv ověření! 
Bez plachet se také těžko mezi sebou domluví kolegové, kteří spolu jezdili 
do práce či z práce (zvlášť, když hlavně z Martinova je tak prima 
spojení!), protože prostě neví, kdy kdo jaký kurz jezdí! 
Kolegové si občas také po domluvě vyzvedávali obědové fólie, členové DV 
a komisí se mohli v případě směny domluvit s ostatními, případně se 
mohli řidiči domluvit na mimopracovní aktivity - bez plachet teď nevíme 
téměř nic, dokonce ani to, kolik THP pracovníků a brigádníků jezdí o 
svátcích za 100% a mnozí kmenoví řidiči tyto směny nedostanou (možná, 
že i to byl dost podstatný důvod, proč byly plachty zrušeny).  
 
- Patří to sice na Provozní komisi, ale ta je až v září - přes četné urgence nejsou 
dodnes ořezány křoviny, bránící ve výhledu či zasahující až do vozovky - 
Grmelova, sjezd l. 35, 37, 39 z Mariánskohorské ke Kauflandu, větve bránící ve 
výhledu při vyjíždění z točny Hrabová, křoviny, zasahující do průjezdu před zast. 
Paskov a Paskov podchod atd.  
Všechno je nafocené, všechno zdokumentované, všichni to ví - ale nic se neděje!! Co s 
tím? Na koho se obrátit? 
 
- Opětovná žádost o zavedení kamer do autobusů - v mnoha tramvajích kamery jsou, 
kdy se začnou montovat do busů?  
 
Pokorný Ivan: 
- Při výluce na obratišti Hulváky se z vozu vystupuje do vysoké trávy. Když jsme na 
situaci upozornili vedoucího, bylo nám řečeno, že vezme sekačku a půjde to posekat.  
 
Kadlec Vladimír: 
- Dnes jsme měli jednání s vedoucím oddělení prodej jízdenek. Projednávalo se 
pracovní prostředí prodavaček jízdenek.  
 
Mezihorák Ivo: 
- Informuji, že na trolejbusech je zrušena kantýna. 

 

Příští schůze ZV + místopředsedů DV, se koná 03. 08. 2017  
ve 14:00, v banketce  v Martinově. 

 

 

Náš web: 

www.odborydpo.cz 
 
 

V Ostravě dne: 27. 07. 2017   
 Zapsala :          Jarmila Řezníčková 
                   místopředsedkyně ZV ZO OS DOSIA 

http://www.odborydpo.cz/

