BOZP
Zápis ze dne 11. 11. 2010
Účast:
Omluveni:
Host:

Večeřa, Protivínský, Hisem, Baron, Slíva, Teichmann, Mičunek,
Kremlingová, Sokolovská, Šebestová,
Šosták, Hoňková
Pechanec

p. Pechanec

– informoval o odškodnění 2 starších pracovních úrazů. Jeden
odškodněn v plné výši a jeden bez odškodnění ( úraz p. Hrocha na
l. 5 ve Vřesině ). Za měsíc říjen 2010 nebyl zaznamenán žádný
pracovní úraz.

p. Slíva

– opět přednesl problémy na l. 34 Bobrovníky s pátečními
diskotékami. Cestující rozbili skla světel ve vozidle, dispečeři si stav
pouze vyfotili, bez účasti policie ČR, bez protokolu a v zápise od
dispečera není uveden důvod rozbití světel. Způsobená škoda na
vozidle tudíž nemá pachatele. Požadovaný doprovod vozidlem
policie není plněn, neboť vozidlo policie stojí jen u diskotéky a
autobus na trase linky nedoprovází a cestující jsou nadále agresivní a
pořád hrozí napadení řidiče. Vznesl dotaz, zda by policie nemohla
být přítomna ve vozidle a jízdu autobusů v obou směrech v době od
22.00 hod. do 4.00 hod. kontrolovat vozidlem dopravního
dispečinku. Podobný problém mají řidiči na l. 28 v Šenově.
– situaci projedná osobně s p. Mlčákem až se vrátí ze zasedání
sdružení dopravních podniků.

p. Kubíčková

p. Slíva

–

p. Slíva

– vznesl dotaz na činnost řidiče v nočních hodinách. Řidič má
kontrolovat jízdenky cestujících, ale jak se má zachovat, když
cestující nechce jízdné zaplatit a ani opustit vozidlo. Má volat
dopravní dispečink nebo policii.
– zeptá se na řešení situace příslušných nadřízených.

p. Večeřa

informoval o vybavení autobusů nočních spojů zimními
pneumatikami a o problémech s náplněmi do ostřikovačů. Ty lze
nafasovat jen dopoledne a částečně odpoledne, pokud je přítomen
zaměstnanec, který je vydává. Doporučuje, aby náplně do
ostřikovačů doplňovala dílna nebo byla možnost jejich doplnění na
pumpě při tankování autobusu.
nutno projednat s vedoucím provozovny a osobně se zeptá, jak je
situace řešena na vozovně Poruba.
Po telefonickém rozhovoru s řidičem vozovny Poruba je náplň do
ostřikovačů vydávána výpravčím celodenně, proto lze tento systém
využít i na vozovně Hranečník

p. Sokolovská

p. Večeřa

– přednesla dotaz, jak má postupovat při výměně nafasovaného
prošívaného kabátu. Její velký, zda jej lze ve skladě vyměnit nebo
má jinou možnost.
– kabát lze ve skladě vyměnit, ale nejlépe je zajít za vedoucím a
požádat jej o pomoc s výměnou ve skladu, případně lze kabát
zaměnit za zimní bundu.

V Ostravě 11. 11. 2010

Večeřa Jaroslav
předseda komise BOZP

