
  
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ze schůze OSPEA 5. 6. 2019 
 
1. informace z jednání JPT – p. Parma 
JPT zajistilo 40 parkovacích míst v ÚD DP, dle zaměstnanců nedostačující počet a nevhodné umístění, bude dále jednáno. 
Obnoven provoz 1 až 4 koleje vozovna Žižkov, při kolaudaci nalezeny chyby stavební úpravy. 
Požadavky na klimatizace stále v jednání – argument JSVT  provoz klimatizací neutáhne statický měnič. 
Stížnosti řidičů na nefunkčnost automatického odhlašování zastávek. Stav se zhoršil s instalací terminálu na bezkontaktní 
platbu jízdenek. 
Pan Parma informoval o toaletách na Výstavišti, umístění 300 metrů od smyčky, bude řešeno na PÚ. 
Řidiči i nadále trvají na snížení průsvitnosti skel ve dveřích kabiny, s ohledem na bezpečnost provozu. 
Pan Košťál informoval o nefunkčnosti klimatizací instalovaných v autobusech. 
Na provozních komisích JPT a JPA, je nutné znovu zažádat o provedení měření teploty v letním období v kabinách. 
  
 
2. usnesení o konání schůzí červenec a srpen 2019 
Usnesení schůze OSPEA č. 01-06-2019 schváleno. 
Konání další schůze bude 4. 9. 2019. 
 
3. informace z KV DP – p. Feigel 
Dodatek KS pro rok 2020 bude podepsán 6. 6. 2019. 
Podrobné podmínky budou vyvěšeny po podpisu dodatku. 
 
4. informace o překročení povolené kapacity lůžek apartmánů – p. Feigel 
Vzhledem k tomu, že v několika případech došlo k překročení kapacity lůžek stanovených smlouvou, je nutné dodržovat 
počet lůžek na apartmán. Jinak nedojde k ubytování i přes uhrazení pobytu. 
V případě, že chce člen OSPEA ubytovat větší počet než je stanoven, je nutné toto uvést do poznámky při rezervaci a 
domluvit s provozovatelem. Také je nutné nepřekračovat kapacitu parkovacích míst, jeden apartmán, jedno místo na 
parkování. 
 
5. informace SLL Janské Lázně – p. Jáci, p. Roubal 
Pan Roubal informoval o společenské akci pro zaměstnance na Liščí farmě, dle vyjádření zaměstnanců SLL byla akce 
úspěšná. 
Po zasedání vlády bude MZ, bude DR doplněna tak aby plnila svou funkci. 
Řešíme problémy s objednávkovým systémem stravování. 
Intranet je stále nefunkční. Z toho vyplívá, že informace pro zaměstnance od OO, jsou prezentovány na veřejných místech 
a dochází k dezinformaci návštěvníků lázní, kdy se mylně domnívají, že nabídka je pro veřejnost. 
 
6. informace DP Olomouc – p. Satora, p. Bičan 
Pan Satora informoval o problémech v DP Olomouc, které postupně řeší. 
 
7. informace k PŘ – p. Feigel, p. Smejkal 
PŘ je prakticky hotov, jediným rozporným bodem je úřední jazyk a to ze strany OO pana Zabloudila. 
 
8. informace o změně stanov OSPEA – p. Feigel 
Na základě informací z minulé schůze byly změny schváleny usnesením schůze OSPEA 02-06-19. 
Nové znění stanov bude zaevidováno na Krajském soudě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
9. organizační záležitosti pro konání Dětského dne 
Akce bude 29. 6. 2019 v kulturním sále OSPEA v Kobylisích, program dle informačních letáků. 
 
10. informace z KV ČP – p. Voženílek 
Informace o stavu KV na příští schůzi OSPEA 4. 9. 2019. 
 
11. Různé  
Na základě požadavku Vodafone byl usnesením schůze OSPEA 03-06-19 stanoven maximální počet SIM karet na jednoho 
člena OSPEA. 
Byla podána informace o pilotním projektu DP a.s. Praha ohledně chlazené stravy.  
 
 
Příští schůze ve středu 4. 9. 2019 ve vozovně Strašnice 
 
 
 
Zapsala Sládková 
 


