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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.14/2020 
    
 
Z řádného zasedání -  
Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s., konaného dne 02. 09. 2020. 
 
Výbor ZO jednal ve složení: Protivínský Ivo, Pokorný Ivan, Muntág Michal, Bambušek Jan, 
Smital Petr, Maloušová Jana, Borisová Marie, Mezihorák Ivo, Bartečková Ivana, Kadlec 
Vladimír, Pochodaj Jan.  
 
Omluveni: - Řezníčková Jarmila, Eugel Tomáš, Wolf Lukáš, Smuž Radim, Košař Kamil, 
Dvořáková Jana, Ing. Pokojský Čestmír. 
 
 
Výbor ZO byl seznámen: 
 

 s průběhem šetření několika pracovních úrazů. Pokud se šetření pracovního úrazu 
zúčastní někdo jiný, než předsedkyně komise BOZP p. Habrnálová, nebo předseda ZO 
Protivínský, je důležité, aby člen DV účastnící se šetření tohoto úrazu dohlédnul na to, 
aby bylo v popisu úrazového děje zcela jasně a nezpochybnitelně popsáno působení 
vnějších sil na zdraví zaměstnance. Pokud si dotyčný nebude vědět rady, nechť 
kontaktuje předsedu ZO.  

 
 
Informace: 
 
Ivo Protivínský: 

 Oficiální účet naší ZO je 118308/5500. Jedině na tento účet lze posílat peníze určené 

naší odborové organizaci, nikam jinam!!! 
 Na středisku Autobusy Hranečník proběhlo v týdnu od 24. do 30. 8. 2020 testování 

zavedení tzv. zatahovačů. Jejichž úkolem bylo převzít od řidiče autobus, natankovat jej, 
zkontrolovat pneumatiky, uzavřít okna, střešní poklopy, doplnit kapalinu do 
ostřikovače čelního skla, projet vozem myčkou a nakonec jej odstavit. 

 V současnosti probíhá testování nové aplikace na svozovou zaměstnaneckou dopravu. 
Testují ji vybraní řidiči napříč všemi dopravními středisky. 

 4. 9. 2020 v 10 hodin se bude konat jednání dohadovací komise, které se za naší ZO 
zúčastní Petr Smital, Jan Bambušek a předseda ZO. 

 28. 8. 2020 se konalo pravidelné jednání s DŘ Ing. Hladkým, kde jsme mimo jiné 
projednali: 
 Proběhnul křížový mentoring telefonických hovorů Centrálního plánování, kdy 

nezávislá firma vyhodnotí celkem 1000 hovorů. Tento mentoring vzešel na 
základě mnoha stížností na jednání některých plánovačů CP. 
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 DŘ připomněl, že současně optimalizované linky na Valchařské, byly 
optimalizované z malého vzorku kurzů, proto je na nich stále mnoho anomálií, 
např že jeden kurz obsahuje i 6, či 7 linek. V okamžiku, kdy OPTIBUS bude mít 
možnost zpracovat všechny autobusové linky, tak počet linek na jednotlivých 
kurzech by neměl překročit 3.  

 
 
 
Různé: 
 
Jana Maloušová : 
- Na jednání DPK byly mnohokrát předloženy požadavky na ořezy a oseky z bezpečnostních 
důvodů, stále se však nic neděje… 
 
Ivan Pokorný: 
- Bohužel se stává, že plánovač vezme směnu, kterou má řidič v rozvrhu s tím, že má hodně 
směn a následně mu dá směnu např. o víkendu, což postrádá jakoukoliv logiku. 
 
Jan Bambušek: 
- V jízdních řádech trolejbusů, které platí od 1.9.2020 je opět spousta anomálií, které chci 
vyřešit, či odstranit. 
Odp.Ivo Protivínský: Škoda, že jsi se nezúčastnil schůzky k VJŘ, která se konala 20. 8. a 
nevyužil tak možnosti na tyto anomálie upozornit. Byla šance tyto VJŘ upravit. Reagovat na 
ně den po jejich spuštění je trochu pozdě. Takže využijte jednání DPK, které se koná 3.9.2020. 
  
 
 
 

Příští schůze výboru ZO se koná ve středu dne 15. 09. 2020 v 14:00 hodin, 
v kulturní místnosti vozovna Moravská Ostrava. 

 
 

Náš web:  www.odborydpo.cz 
Náš Facebook:  https://www.facebook.com/groups/www.odborydpo.cz/ 

 
 
V Ostravě dne: 15.09.2020  
 
Zapsal:            Ivo Protivínský v.r. 
                předseda Výboru ZO OS DOSIA při DPO a.s. 
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