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Základní organizace 
Odborového svazu pracovníků dopravy,  
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 

DOSIA 
při DP Ostrava a.s.  

 

 
         Ing. Daniel Morys MBA. 
         Generální ředitel DPO a.s. 
 
Vážený pane řediteli, 
 
ve dnech 24. 6. a 3. 7. 2019 jsme společně s předsedkyní komise BOZP p. Magdalenou 
Habrnálovou provedli kontrolu sociálních zařízení na konečných stanicích všech trakcí. 
Zjištěný stav jednotlivých sociálních zařízení, je přílohou tohoto dopisu. 
 
Obecné shrnutí provedené kontroly: 

- Na mnoha sociálních zařízeních není prováděn dostatečný úklid v odpovídající kvalitě. 
V naprosté většině zařízení byly nalezeny na stěnách pavučiny. Na okenních 
parapetech, bojlerech, vodovodních trubkách a odpadovém potrubí byla vrstva 
prachu.  

- Úklid se v mnoha případech omezuje pouze na vytření podlahy, případně omytí 
klozetu a umyvadla od případných nečistot. 

- Některé zařízení by potřebovala, občasnou technickou údržbu (uvolněné kliky, 
popraskaná omítka, rezivějící mříže či jiné součásti, občas i vymalování, či posekání 
okolo rostoucí trávy). 

- Chybí kontrolní systém, který by výše uvedené nedostatky pravidelně monitoroval a 
sjednával nápravu včasným zajištěním případných oprav. 

 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme: 

- vytvořit plán úklidu jednotlivých sociálních zařízení, ze kterého by jasně vyplývala 
četnost úklidu (min. 3 x týdně), jeho rozsah a pravidelnost (vytření podlahy, umytí 
klozetů a pisoárů, umytí umyvadel provádět 3 x týdně, utření prachu ze stolů, 
parapetů, trubek, potrubí atd. 1 x týdně, omytí dveří, vypínačů, klik, zrcadel apod. 1 x 
měsíčně). S tímto plánem pak seznámit všechny zaměstnance, kteří mají úklid na 
starosti. 

- umístit na jednotlivá zařízení tabulky, do kterých uklízeči budou provádět zápis o 
provedeném čase úklidu.  

- aby zaměstnavatel určil, na kterých konečných stanicích se bude čerpat bezpečnostní 
přestávka a tyto dovybavil pro odpočinek a konzumaci jídla dle NV 361/2007 Sb. § 55, 
odst. 3. 

Děkuji za spolupráci. 
S pozdravem 
 
 
Ivo Protivínský                                                                  
předseda ZO                                                                     

 

V Ostravě 04.07.2019 
 
Přílohy:  

1) Zkontrolovaná sociální zařízení 
2) Kopie Zápisu z provedené kontroly soc. zařízení z roku 2013. 

 
                 



 
 
 
Zkontrolovaná sociální zařízení: 
 
Březiny:   
Buňka udržovaná v čistotě, vybavena – stolem, židlemi, konvicí. 
 
Ještěrka:   
Na stěnách pavučiny. Buňka je vybavena jen židlí, stolem a rychlovarnou konvicí.  
 
Bartovice pod tratí:   
Buňka uklizená, ale na stěnách pavučiny. Je vybavena židlemi, stolem a konvicí.  
 
Horní Datyně:   
Sociální zařízení uklizeno, zjevně udržováno v čistotě, vybaveno židlí, stolem a konvicí. 
Nicméně nejlepší léta má již za sebou. 
 
Hrabová statek:   
Buňka nepříliš čistá, pavučiny, vybavena křeslem, židlí, stolem a konvicí. Vstupní dveře mají 
poškozené kování, uvolněné kliky. WC mísa zanesená usazeninami.  
 
Hrabová – zóna Jih:   
Buňka je vybavena židlemi, stolem, skříněmi a konvicí. Na stěnách pavučiny, uvolněná klika, 
zvenku rezivějící mříž. 
 
Poliklinika:   
Buňka nepříliš čistá, na zemi stopy dlouhodobého neprovádění řádného úklidu, pavučiny, 
usazeniny prachu, špinavé stěny. Je vybavena židlemi, stolem, poličkami a konvicí.  
 
Poruba – radnice:   
Buňka uklizena, vybavena mikrovlnkou, chladničkou, stolem, židlemi, konvicí. Toto zázemí 
pro řidiče je možné pokládat za vhodné příkladu. 
 
Krmelínská:   
Buňka nejeví známky častého úklidu-pavučiny, prach, WC mísa zanesená usazeninami. 
Vybavena židlí, na které je poškozené čalounění. 
 
Dvouletky:   
Neuklizeno, pavučiny na WC i na zdržovně, chybí mikrovlnka. 
 
Klášterského:   
Buňka udržována v čistotě, chybí lednice. 
 
Proskovice:   
Prostor před buňkou, zarostlý vysokým plevelem-hrozí napadení klíštětem, chodník před 
vstupem nerovný-hrozí nebezpečí úrazu při došlápnutí. Buňka nejeví známky čistoty-
nánosy prachu na trubkách a na konstrukci pro upevnění bojleru, pavučiny.  
 
Polanka:   
Nejčistší a nejlépe vybavená buňka. I toto zázemí pro řidiče je možné pokládat za vhodné 
příkladu. 
 



 
 
Ludgeřovice Kostel:   
Buňka vybavena křesly, židlemi a stolem. Jelikož je smyčka málo využívaná, nepovažujeme za 
nutné ji dovybavit, chybí však denní světlo-okna jsou zabedněny různým materiálem.  
 
Hlučínská:   
WC udržováno v čistotě, na stěnách však pavučiny. Je vybaveno konvicí, nutno dovybavit 
některou z místností pro vykonávání bezpečnostní přestávky. 
 
Valchařská:   
Buňka udržována v čistotě, kapacitně je  však nedostačující-ve špičku se sjíždí na konečnou 
více než 8 autobusů-rozpor s NV 361/2007 Sb. § 54, odst. 7 a 8. Je vybavena mikrovlnnou 
troubou, chladničkou a rychlovarnou konvicí. Dále židlemi, stolem a skříněmi.  
 
Hlavní nádraží:  
Stále přetrvávající zápach, neuklizeno, na stěnách pavučiny, prach. 
 
Hlučín autobusové nádraží:   
Nejeví známky udržování čistoty, prach, špína, pavučiny, zašlá WC mísa. Pavučiny i na 
vstupních dveřích-zárubních, které se někdo pokusil zřejmě vyrazit-dle poškozené omítky a 
zdiva.  
 
Závoří:   
Bez závad. 
 
Hulváky:   
Vybaveno vším potřebným, avšak neuklizeno, na stěnách pavučiny, na parapetech velké 
množství prachu. 
 
Mariánské Hory:   
Pavučiny, prach. 
 
Náměstí republiky:   
Plně vybaveno, podlaha čistá, na stěnách pavučiny, na parapetech prach. 
 
U lávky:   
Čisto, jen na WC pavučiny. 
 
Výstaviště:   
Na WC pro ženy špinavé umyvadlo, na obou WC pavučiny, podlaha čistá. 
 
Bazaly:   
Bez závad-vzorný pořádek. 
 
Heřmanice:   
Pavučiny, prach na trubkách, znečištěná podlaha. 
 
Michálkovice:   
Bez závad. 
 
 
 



 
 
 
Hranečník:   
Plně vybaveno, avšak neuklizeno, na zemi kousky papírků, pavučiny na stěnách, špinavé 
stoly i kuchyňská linka. Zvenčí budovy nainstalovaná venkovní jednotka klimatizace, avšak 
zdržovna řidičů bez vnitřní klimatizační jednotky.  
 
Studentská:   
Bez závad. 
 
Plesná:   
Bez závad. 
 
Opavská:   
Nevytřená podlaha, pisoár v těsné blízkosti a v úrovni umyvadla – což je v rozporu s NV č. 
361/2007 Sb. § 54, odst. 6.  
 
O. Jeremiáše:   
Nevytřená podlaha, jinak bez závad. 
 
Svinov mosty dolní zastávka:   
Špinavá lednice v ní chuchvalce prachu. Pavučiny na zdržovně řidičů. 
 
Martinov:   
Na podlaze našlapáno, nicméně jeví známky častého úklidu. 
 
Dubina:   
Buňka je udržována v čistotě, zdržovna vybavena židlemi, stolem, sodobarem a konvicí. 
Chladnička a mikrovlnka je v místnosti manipulanta. I toto zázemí pro řidiče je možné 
pokládat za vhodné příkladu. 
 
Výškovice:   
Vzhledem k vnucenému pracovnímu tempu a faktu, že toto zázemí je jak pro řidiče tramvají, 
tak i autobusů, nezbývá než konstatovat, že současná kapacita WC neodpovídá NV 361/2007 
Sb. § 54, odst. 7 a 8.  
 
Zábřeh:   
V rekonstrukci. 
 
Vřesinská:  
Bez připomínek, vše tak jak má být. 
 
Paskov Folvark:  
Když se buňka přemisťovala, bylo přislíbeno, že po přestěhování buňky bude vyměněno 
chemické WC za klasické a dojde k připojení na vodovodní řad. Už to jsou více jak 2 roky a 
doposud je vše při starém. 
                                                                                                         
 
 

                 


