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Přítomni: Habrnálová Magdaléna, Prager Jiří, Protivínský Ivo, Mičúnek Dušan, 
Morcinek Miroslav. 
Omluveni: Kubíček Leo, Tříska Petr, Slíva Zdeněk, Kunc Lukáš, Baron Miroslav, Šuch 
Jiří. 
Neomluveni:   Foltýnek Ivo. 
Host: Slámová Jana 
  
p. Slámová – informovala o úrazech za srpen 2020: 
                     – Juriga Petr - traťový dělník, Vrchní stavba, 100% 
                     – Ošutová Kateřina - řidička, tramvaje Moravská Ostrava, 100% 
                     – Hansel René - řidič, doprava autobusy Hranečník, 100% 
                     – Černý Tomáš - řidič, doprava autobusy Poruba, 100% 
                     – Švasta Lumír - svářeč kovu, Vrchní stavba, 100% 
                     – Probstová Lenka - řidička, tramvaje Moravská Ostrava, 100% 
 
p. Prager – „Na Hlučínské konečné je pro řidiče dostupný pouze jeden mobilní záchod (Toi 

Toi) a  celkově je stanice vybavena provizorně.“ 
p. Slámová - „Na Hlučínské byla zpevněna cesta k záchodu, co se počtu záchodů týče, pokud 

podáte žádost vedoucímu střediska, budou dodány. Na konci měsíce se daná oblast bude 
předávat po rekonstrukci.“ 

 
p. Prager – „Na Dubině sice byly doplněny koše, poté co si řidiči stěžovali, ale jinak nebylo nic 

změněno a nebyly dosypány koleje, kde často dochází k pracovním úrazům.“ 
p. Slámová - „Koleje dosypány byly a příští týden to tam můžeme zajet zkontrolovat více. 

Zároveň je ale požadováno, aby řidiči vystupovali a přecházeli na místech tomu 
určených.“ 

 
p. Protivínský – „Byl jsem kontaktován řidiči, že na výluce nádraží Vítkovice není přístup 

k tekoucí pitné vodě, rovněž není možnost si bezpečně umýt ruce, jelikož chybí dohled 
strážníků MP, umývárny jsou tudíž frekventovány i zdejšími bezdomovci. Není také 
možnost uložit si jídlo do chladničky a následně si jej ohřát, protože se zde nenachází 
žádné zázemí pro řidiče.“ 

 
p. Protivínský - „Žádáme zaměstnavatele, aby nás k šetření pracovních úrazů přizýval s 

 dostatečným předstihem, a ne na poslední chvíli, jak se to mnohdy děje.“ 

 

    Příští komise BOZP se uskuteční dne 8. 10. 2020. 


