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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
AKTUÁLNÍ STAV KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ:

Odbory KOVO vyjednaly rekordní
růst mezd, průměrně o 11,2 %
Rada předsedů v Mladé Boleslavi
a výbory Kvasiny a Vrchlabí na souběžném zasedání ve středu 20. dubna 2016 jednohlasně odsouhlasily
výsledky kolektivního vyjednávání
2016, kterých se podařilo pomocí
vyjednávací taktiky dosáhnout odborům KOVO. Jedná se zejména
o mzdový růst, který tak podtrhuje
letošní výročí 25 let od spojení ŠKODA AUTO a koncernu Volkswagen.
Rekordní růst mezd
„Celkově mzda při započítání
všech navýšených i jednorázových
složek mzdy pro tarifní zaměstnance
vzroste v průměru o 11,2 procenta
bez započítání vypočtené hodnoty
variabilního bonusu, pro ﬁrmu ŠKODA to bude znamenat personální
náklady přes 2,6 miliardy korun,“
uvedl předseda PR Jaroslav Povšík
k rekordnímu výsledku, kterého
se podařilo dosáhnout. V nejvíce
frekventované třídě I se bude jednat
o nárůst mzdy průměrně o 12,5 %.
Mzdová dohoda byla uzavřena
na 24 měsíců do 31. března 2018.
To vše za minimální inﬂace 0,3 procenta. Půjde tedy o reálný růst mezd,
který nebude ukrajovat inﬂace.

Vysoká květnová výplata
Rekordní bude již květnová výplata za měsíc duben. Její součástí
bude variabilní bonus s vypočtenou
částkou 28 520 korun, kterou se
odborům KOVO podařilo v rámci
vyjednávání zaokrouhlit na sumu
30 000 korun. K tomu také zaměstnanci dostanou mimořádnou prémii
4 000. Celkem tedy 34 000 tisíc
korun navíc k běžné výplatě, i ta
se však podstatně zvýší díky růstu
tarifu a dalších složek mzdy. Tato
dohoda dále přinesla předpoklad
zvýšení variabilního bonusu pro rok
2017. Tento bonus bude stanoven
a realizován v květnové výplatě
2017.
Vyšší tarif
a jednorázové platby
Kromě již zmíněné jednorázové platby 4 000 korun za duben
2016 bude vyplacena jednorázová
platba 4 000 korun také ve výplatě
za duben 2017. V rámci uzavřeného
tarifního vyjednávání bylo dohodnuto navýšení maximálních částek
týmových prémií ve dvou krocích,
každoročně až o 350 Kč měsíčně ve
vybraných provozech. Dále, pokud

Dohody se podařilo dosáhnout díky
systémovému tlaku na požadavky,
vzájemné solidaritě a vysoké
podpoře zaměstnanců
Výsledku letošního kolektivního
vyjednávání se podařilo dosáhnout vyjednávacímu týmu Odborů
KOVO díky taktice, při níž např.
vypověděly dohodu o ﬂexikontech
a deklarovaly nepodepsání atypických systémů směn. Již začátkem
dubna písemně požádaly ﬁrmu
o dohodu na osobě zprostředkovatele. Splnily tak podmínku podle
zákona o kolektivním vyjednávání,
kdy běží řízení, po jehož uplynutí
lze přistoupit ke stávce v souladu
se zákonem. Předpokladem bylo,
že pokud patová situace potrvá,
budou moci odbory KOVO přistoupit
ke stávce.
Zástupci Odborů KOVO MB ještě minulý týden navštívili skupinu
expertů na MPSV ke konzultacím
týkajícím se veškerého výkladu
zákona o kolektivním vyjednávání
a všech jeho souvislostí. Setkání trvalo 2,5 hodiny a účastníci se shodli,
že projekt postupu Podnikové rady
Odborů KOVO ŠKODA AUTO je legální. Samozřejmě se všichni ujistili,
že případná stávka, která je jedním
z nejtěžších úkonů smluvních stran,
je až nejzazším řešením.
Předseda Povšík se také setkal
s předsedou představenstva Bernhardem Maierem, kde potvrdil, že
odbory KOVO nepodepíší atypické
systémy směn a nestáhnou výpověď ﬂexikont. „Sdělil jsem, že jsme

odhodláni nepodepsat a že si vezmeme na naše bedra i avizované
zhroucení společnosti ŠKODA,
pokud ﬁrma nepřistoupí na kompromis,“ potvrdil předseda Povšík.
V následné hře ner vů ﬁrma
v minulém týdnu iniciovala řadu
neformálních jednání, které odbory
KOVO odmítly vést jako řádné kolektivní vyjednávání a kde předložily
své jasné požadavky. Po několika
setkáních ﬁrma požadavky odborů
KOVO odsouhlasila. Ve středu,
20. dubna, proto byla svolána mimořádná jednání Rady předsedů
v Mladé Boleslavi a výborů v Kvasinách a ve Vrchlabí.
Po nezvykle dlouhém zasedání
a po vyčerpávající diskuzi bylo přistoupeno ke hlasování. Výsledek
– 100% Kvasiny, 100% Vrchlabí,
100% Mladá Boleslav. Hlasování
byla nezávislá. Podniková rada
konstatovala, že bylo dosaženo
mandátu daného Podnikovou radou,
dokonce v některých případech
došlo k vyššímu výsledku.
Zároveň okamžitě zahájily svou
činnost pracovní skupiny - řídící výbor pro ﬂexikonta, technická komise
pro atypické systémy a další formy
pracovní doby i sociální komise,
všechny s cílem maximálně a bez
překážek umožnit zaměstnancům
bezproblémové čerpání všech vyjednaných hodnot.

bude splněn plán výroby vozů, což
se dá předpokládat, budou vyplaceny i další prémie za výkon na konci
roku, a to 4 000 letos a 4 000 korun
v roce 2017.
Důležitou složkou mzdy je růst
tarifu, spolu s ním vzroste rovněž
osobní ohodnocení. Celkově růst
dosáhne 6,5 procenta, nejprve zpětně od 1. dubna 2016 vzroste tarif
o 3,5 procenta a o další 3 procenta
vzroste v roce 2017. Odbory KOVO
vyjednaly, že příští rok tarif vzroste
již od 1. ledna 2017, to je o tři měsíce
dříve, což přinese více jak 2 500 Kč
pro průměrného zaměstnance.
Zvýší se ﬁxní bonus
Kromě vyššího variabilního bonusu se odborům KOVO podařilo
dosáhnout také růstu ﬁxního bonusu
z hodnoty 1,2 na 1,3 dekretové mzdy
(tedy z tarifu a osobního ohodnocení). Zaměstnanci tak dostanou
0,65 dekretové mzdy před dovolenou a stejnou částku před Vánoci.
To znamená průměrný roční růst
o více jak 3 500 korun. Celkem tak
letos hodnota vyplacených bonusů
dosáhne rekordní průměrné částky
kolem 70 000 korun.

Ocenění zaměstnanců
pracujících ve ﬂexikontech
Zaměstnanci v některých provozech výroby, zejména na Octavii již
několik let nepřetržitě pracují ve ﬂexikontech, jednou za tři týdny proto
musí do práce také v noci z pátku
na sobotu. Kromě toho ﬁrma zvažuje
také zavedení atypických modelů
pracovní doby. „To způsobuje jejich
pracovní přetížení a znevýhodňuje
v rámci rodinného a kulturního života,“ podotýká předseda Povšík.
Odbory KOVO proto do vyjednávání
paralelně zařadily rovněž snahu
o zvýšení ohodnocení práce ve ﬂexikontu, zkrácení pracovní doby a její
humanizaci.
Od 1. dubna 2016 se proto zvyšuje prémie ze 700 na 800 při směně
v noci z pátku na sobotu a z 800
na 900 korun v sobotu dopoledne,
tedy o 100 korun za odpracovanou
směnu ﬂexikonta. Tuto částku dostávají zaměstnanci vždy v běžné mzdě
spolu s dalšími příplatky.
Závazně bylo dohodnuto zahájení
práce na dynamizaci tarifní stupnice, která tarifním zaměstnancům
zlepší kariérní postup a umožní jim
rychlejší přístup k vyšším třídám.

HUMANIZACE PRACOVNÍ DOBY

Odbory KOVO vyjednaly
úlevy pro velmi vytížené
zaměstnance

S ohledem na skutečnost, že
ﬁrma ŠKODA přijde s novými automobily, že odbyt neustále roste
a dosahuje rekordů a nestačí včas
uspokojovat zákazníky, plánuje ﬁrma ŠKODA vyrábět již od podzimu
v 17směnném systému v lakovně
a od ledna 2017 využije atypický
systém v Kvasinách. Společně s tím
budou muset také provozy MBI
a MB II fungovat pravidelně ve ﬂexikontech, tedy s 6. noční směnou.
V mnoha provozech takto zaměstnanci pracují již několik let a jsou
přepracovaní. „Proto jsme paralelně
vedle vyjednávání mezd postavili
také humanizaci pracovní doby.
Firmě ŠKODA to způsobí potíže zejména s plánováním personálu, ale
zaměstnancům to velice pomůže,“
říká předseda PR Jaroslav Povšík.
Jak jsme již informovali v hlavním
článku, došlo k navýšení prémie
za ﬂexikonto o 100 korun na celkem
800 (za páteční noční) a 900 (za sobotní dopolední směnu).
Především bylo ale vyjednáno, že
v případě odpracování více než 45 hodin v daném vyrovnávacím období
mohou zaměstnanci čerpat za odpracované ﬂexikonto náhradní volno,
a to stejným způsobem jako v případě

přesčasové práce. To vytvoří tu výhodu, že kdo bude již z práce unavený,
domluví si náhradní volno, kdo ne,
nechá si tuto směnu klasicky proplatit.
Zároveň bylo vyjednáno, že všichni zaměstnanci, pracující ve ﬂexikontech, budou moci čerpat již za tři
odpracované směny ﬂexikonta 2 dny
volna s náhradou mzdy navíc.
Při práci v atypických systémech
pak odbory KOVO pro zaměstnance
vyjednaly den volna navíc a možnost
uzpůsobení 17směnného systému
z RON na NOR s ohledem na stávající 15směnný systém.
Dále bylo vyjednáno, že zaměstnanci, kteří dosud nespadají do žádné kategorie pro rekondiční pobyty,
ale pracují ve ﬂexikontu a ve vnuceném tempu, nebo ve vícesměnném
systému ve vnuceném tempu v lisovně, mají nárok na rekondiční pobyt
v délce 5 pracovních dnů, který jim
bude ﬁrmou komplexně proplacen.
Na dalším rozšíření výhod pro
zaměstnance budou odbory KOVO
do budoucna pracovat. „Delším
obdobím platnosti mzdové dohody
vznikl prostor pro jednání o další humanizaci pracovní doby, jejím zkracování, dalších přestávkách a dnech
volna apod.,“ uvedl J. Povšík.

V příštích číslech se budeme věnovat podrobnému
výkladu přijatých dohod.
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EXPRES
Členské příspěvky
členů Odborů KOVO
v integracích
a agenturách práce
V minulém čísle ŠO jsme vás
informovali o skutečnosti, že členům Odborů KOVO MB, KV, VR
nebude stržen členský příspěvek
za měsíc duben 2016. Protože
v integrovaných ﬁrmách a agenturách práce právě probíhá kolektivní vyjednávání, které dosud není
uzavřeno, bude zdejším členům
členský příspěvek za měsíc duben
stržen. O tuto výhodu ale rozhodně nepřijdou, bez členského
příspěvku budou tito naši členové
z první vyšší výplaty po uzavření
kolektivního vyjednávání s jednotlivými zaměstnavateli, což je také
smyslem tohoto opatření.
Omezení v okolí haly M5
začala tento týden
Od tohoto týdne došlo k omezením pohybu v prostoru v okolí
haly M5, kde se buduje infrastruktura pro novou lisovnu M4
PXL. K omezení dojde na několika
místech v různých vlnách. Nejzásadnější omezení průchodu potrvá
do 8. května. Určité výluky je však
nutné v oblasti očekávat až do poloviny června. Přesná omezení
včetně termínů najdete na našem
webu odborykovomb.cz.
Dnes se otevírá
Tréninkové centrum
kvality
Ve čtvrtek 21. dubna odpoledne
bude otevřeno nové Tréninkové
centrum kvality v budově Lean
Centra. Otevření tohoto důležitého pracoviště se zúčastní také
zástupci Odborů KOVO MB.
Konalo se setkání
s bývalými zaměstnanci
ﬁrmy
Minulý týden se uskutečnilo
ve ŠKODA Muzeu setkání s bývalými zaměstnanci ﬁrmy ŠKODA,
kteří v uplynulém roce odešli
do důchodu. Bývalé kolegy pozdravil místopředseda PR Josef
Zmrhal, který jim poděkoval za náročnou mnohaletou práci a popřál,
aby si ve zdraví užili zaslouženého
odpočinku. Pro zaměstnance byl
připraven zajímavý doprovodný
a kulturní program.
Kam na čarodějnice?
Přijďte do Altamiry
Dětské zájmové sdružení odborů KOVO Altamira zve na tradiční
„Altamirské pračarodějnice“, které
se budou konat v prostorách tohoto
dětského zařízení 30. dubna 2016
od 17 do cca 22 hodin (na kopci Buben poblíž kosmonoského zámku).
Akce bude zahájena vystoupením
mažoretek od 18 hodin a nebude
chybět ani vystoupení kapely
KTP. Pro děti je připravena soutěž
o nejhezčí čarodějnici, nebo čaroděje a pro všechny soutěžící jsou
připraveny lákavé ceny. Zajištěno je
také občerstvení. Vstupné: dospělí
(veřejnost) 20,- Kč, všichni členové
Odborů KOVO MB po předložení
členské průkazky a děti do 15 let
mají vstup zdarma.

Odbory KOVO se seznámily
se zabezpečením podniku

Je to něco, co si nelze tak
snadno představit, obrovské, drahé, profesionální a na skutečně
špičkové úrovni. Kilometry kabelů, hadic, potrubí a čidel, práce
expertů, profesně vyškolených
hasičů a jedna centrála. O co se
jedná? Požární zabezpečení ﬁrmy
ŠKODA.

V podniku se pracuje s elektrotechnicky náročnými stroji a zařízeními, mnoha hořlavinami, různými
plyny a často i s otevřeným ohněm.
Aby nedocházelo k ﬁnančním ztrátám na majetku, k různým škodám,
ke zničení hal a aby se zaměstnanci
vždy vrátili ve zdraví z práce domů,
tak na vše dohlíží Hasičský záchranný sbor ŠKODA.
Hostem Podnikové rady byl koordinátor HZS ŠKODA Stanislav
Cihelník, který odboráře seznámil
především s velkým pokrokem, který
se v této oblasti v posledních letech
udál. Paradoxem bylo, že zrovna
v okamžiku jeho návštěvy Podnikové rady hořelo v Česaně, i tento
menší požár ovšem jednotka HZS
ŠKODA zvládla bravurně.
Připomněl, že sbor ve ﬁrmě
funguje již od roku 1905. Podotkl,
že hasiči mají pod kontrolou celou
ﬁrmu, přičemž požární stanice je
prakticky umístěna ve středu ﬁrmy,
což je strategické místo z hlediska
dojezdových vzdáleností.
Malý statistický výčet z minulého
období, kdy hasiči v podniku uchránili hodnoty ve výši 126 milionů
korun, asistovali u 17 dopravních

nehod, poskytli 563 předlékařských pomocí a hasili 89 požárů je
známkou nutnosti a opodstatněnosti
tohoto sboru.
V roce 2010 byl zprovozněn
dispečink, který je nyní umístěn
ve všech třech závodech, a je vskutku velmi vytížený, vyřídí až 50 tisíc
událostí za rok. Funguje nonstop
a kromě jiného je zajištěn i přenos
informací všem členům krizového
štábu a zároveň k nám proudí informace dalších záchranných složek
mimo ﬁrmu.
Hasiči se v podniku dohlížejí
na funkčnost stovky hydrantových
skříní, 8 000 hasicích přístrojů,
7 strojoven stabilního hasícího
zařízení, monitorují 2610 zařízení
pro odvod tepla a kouře. Mají rovněž dohled nad přibližně 30 tisíc
požárních čidel a hlásičů. Na počítačovou nadstavbu operačního
střediska je napojeno 2300 požárních klapek, které automaticky
zabraňují šíření požáru pomocí
vzduchotechniky a také 2690 požárních uzávěrů.
„Celkově nejkomplikovanější
na evakuaci zaměstnanců a požární
zatížení je objekt výrobní haly M13,
která se výrazně rozšířila. Na základě této skutečnosti jsme museli
přijmout skutečně nadstandardní
opatření a podmínky pro zajištění
maximální bezpečnosti,“ vysvětluje
Stanislav Cihelník.
Firma v poslední době výrazně
investovala do zlepšování zásobování požární vodou, kdy díky
propojení vodovodního potrubí

dojde ke zlepšení zásobování
požární vodou, což zajišťuje vyšší
výkon a jistotu při hašení většího
požáru. Kvalitu požární ochrany to
výrazně zvyšuje. Kromě daného
podnik stále investuje do nových
technologií hašení a je mnohdy
i průkopníkem v ne tak často používaných systémech, které se přitom
v praxi ukazují jako velmi účinné
a bezpečnější. Do zabezpečení se
investuje v celé ﬁrmě, nejvíce pak
samozřejmě v provozech, které
jsou nejvíce rizikové, tedy například
lakovny, lisovny, hutě či zmíněná
hala M13.
Využíván je například ekologické
hasivo Inergen pro hašení počítačových sálů a technických místností.
Firma s instalací tohoto zařízení
začala před třemi roky.
„Další novinkou je využití vysokotlaké mlhy oproti klasickému
vodnímu hašení. Tento systém byl
instalován v lakovně M11B. Je to
účinnější a šetrnější systém, který
neničí technologicky složitá zařízení. Společnost ŠKODA AUTO musela pro používání tohoto zařízení
získat všechny náročné certiﬁkáty
a jeho zavedení trvalo téměř 5 let,“
říká Stanislav Cihelník.
Právě lakovna je pro požár riziková. V přízemí, kde je míchárna
barev, proto bylo instalováno stabilní hasící zařízení, které splňuje
všechny současné požadavky.
Vylepšen byl rovněž systém v lakovacích kabinách, kde je stabilní
hasicí zařízení se zmíněnou vysokotlakou mlhou.

V Kvasinách začnou příští měsíc masivní nábory

Již od příštího měsíce začnou
v závodě Kvasiny masivní nábory
zaměstnanců. „Má jít až o 200 nových zaměstnanců měsíčně,“ říká
předseda Odborů KOVO Kvasiny
Martin Lustyk. Firma kvůli tomu
dokonce zřídí „personální“ středisko v kulturním domě v Solnici, kde
bude provádět například hromadná

školení, jinde by k tomu neměla
dostatečné velké prostory.
Odbory KOVO se však děsí toho,
jestli bude pro tolik nového personálu včas zajištěno dostatečné sociální
zázemí, šatny a další zcela nezbytné
záležitosti. „V některých provozech
jsme například s kapacitou toalet
a šaten skutečně na hraně,“ podotý-

ká Martin Lustyk. Odboráři jsou však
v pravidelném kontaktu s ředitelem
závodu p. Černým, který bere situaci
vážně a je zde oboustranná snaha
situaci řešit. Zároveň pokračuje budování nového parkoviště, oddělení
stavby slibuje, že jej stihne otevřít
v původně slibovaném květnovém
termínu.
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ROTACE
VE ŠKODOVCE

K tématu rotací ve Škodovce
bych chtěl uvést, že se plně ztotožňuji s výhradami uvedenými v článku ve Škodováckém odboráři č. 11
vydaném 24. března 2016.
Z vlastní zkušenosti vím, jak arogantně se chovají vedoucí včetně
spolupracovníků, kteří úšklebky
a ironickými poznámkami zesměšňují neznalosti nového pracovníka,
který k nim přešel v rámci rotací.
Dávají mu najevo, že tam není žádoucí a je vetřelec. Nejsou ochotni
mu být nápomocni něco vysvětlit,
nebo poradit. Naopak.
Je to velmi stresující a nesmyslná rotace, neboť se nejedná
v mnoha případech pouze o referenty „G“, ale o směnové mistry
i dělníky. Věk bývá i přes 50 let,
pracovní zařazení je úplně odlišné
od původního a nikdy se nejedná
o pracovníka, který by byl 20 let
na jedné pracovní pozici. V mnoha
případech dochází k přesunu z jednosměnného provozu na třísměnný,
což působí na organizmus a plnění
pracovních povinnosti nepříznivě.

Opravdu je nutné jednat se zaměstnanci, kteří vždy vykonávali
svou práci poctivě bez jakýchkoli
problémů jako s kusem nábytku?
Někdo rozhodne, že se „něco“
přestěhuje, protože je to „věc“,
tak se s ní nemusí vůbec jednat
a nemůže se k ničemu vyjadřovat
natož „něco“ podepsat. Prostě se
dá na jiné místo, nikdo neví, na jak
dlouho, anebo se rovnou vyhodí
za bránu.
Slušnost a tolerance ze ŠKODA
AUTO Mladá Boleslav vymizely.
Není zájem, aby byl zaměstnanec
spokojený a rád chodil do práce.
Jsem ve Škodovce již dost dlouho, abych mohl posoudit původní
záměr – rotace kádrů, o kterou se
nyní v žádném případě nejedná.
Doporučil bych vedoucím pracovníkům včetně personálních, aby
osobně zažili despotické a ponižující chování, k teré páchají
na ostatních a též si připadali jako
nahý blb v trní.
Pozn.: Jméno autora
redakce neuvádí

Ve Vrchlabí
stoupá výroba,
ale i počet robotů
V závodě Vrchlabí došlo k navýšení výroby převodovky DQ200
na necelých 2000 převodovek denně a počítá se s dalším postupným
navyšováním produkce. S ohledem
na navyšování produkce a přibývání nových technologií ve Vrchlabí
dále stoupá počet zaměstnanců.
Nelze si však nevšimnout, že kromě
lidí také výrazně přibývá i automatizace. Některé činnosti začaly nově
zastávat roboty, a to nejen ve výrobě, kde je to pochopitelné z hlediska přesnosti, jakou si výroba tak

náročného produktu vyžaduje, ale
také v logistice. I zdejší logistiky tak
vytlačují automatické vozíky a linky.
„Těší nás, že se stále rozrůstáme
a máme stabilní práci pro naše zaměstnance. Je dobré, že se investuje
do moderní technologie, ale do budoucna také budeme muset pohlídat,
aby roboty nebraly práci lidem,“
varuje předseda Odborů KOVO
Vrchlabí Jaromír Kobrle. Například
robot KUKA montuje píst řazení.
Zaměstnanci z této pozice naštěstí
našli práci v jiné části výroby.

Nový systém parkování? Město musí myslet hlavně na lidi
Zásadními problémy s parkováním, které tíží řadu zaměstnanců ﬁrmy ŠKODA, jak z hlediska dojíždění, tak i z hlediska
toho, že jsou obyvateli Mladé
Boleslavi, řeší Odbory KOVO MB
dlouhodobě. Tato snaha vedla
v posledních letech k razantnímu zlepšení situace. Zlepšilo se
parkování na 11. bráně, rozšířilo
parkování na 7. bráně, výrazně
se zvětšila plocha na 13. bráně,
přibyl průchod pro zaměstnance
a také se začne stavět parkovací
dům na 6. bráně. Bez permanentního jednání odborů by k těmto
investicím nejspíš nedošlo, anebo až výrazně později.
Tím však problémy nekončí,
v brzké době totiž plánuje město
Mladá Boleslav razantně omezit
parkování prakticky na celé ploše
města jen pro rezidenty – tedy obyvatele daných bytů, kteří vlastní byt,
nebo tam mají nájemní smlouvu.
Zdarma tam budou moci zaparkovat jen jedno své auto. Zbytek vozů
bude muset zmizet na odstavná
parkoviště. Na některých místech
vzniknou zóny, kde sice bude
možné parkovat i bez rezidentní
karty, ale jen za poplatek. To může
zhoršit situaci všem, kteří se s autem nevejdou na ﬁremní parkoviště
a stojí kdekoli podél silnice či jinde
v ulicích města. To již nebude
možné.
Hosty Podnikové rady proto byli
zástupci města Mladá Boleslav –
vedoucí odboru dopravy Magistrátu

MB Josef Macoun a jednatel společnosti Městské parkovací domy
Jan Nejman a p. Pavel Řezáč ze
společnosti IS parking, která má
na starosti přípravu tohoto parkovacího systému s názvem „Doprava
v klidu“.
Předseda PR Jaroslav Povšík
zástupcům města vysvětlil fungování parkování ve ﬁrmě a zdůraznil,
že pro zaměstnance je důležitý
včasný příchod do zaměstnání,
přičemž za pozdní příchod hrozí
sankce a při častějším porušení
i ztráta zaměstnání. „Proto při

příjezdu zaměstnanců vznikají
stresující situace, dochází k přestupkům. Zároveň pro město je to
velká zátěž. To je záležitost, kterou
je nutné postupně zlepšit,“ uvedl J.
Povšík. Zdůraznil, že cílem systému nesmí být ekonomické zájmy,
ale především se musí myslet
na lidi a jejich potřeby.
Josef Macoun uvedl, že nový
parkovací systém si občané žádají
a na základě jejich požadavků se
plánuje i do okrajových oblastí
města, proto se nyní doplňuje. Cílem podle něho je, aby se protřídila

Zástupci města diskutovali s členy Podnikové rady Odborů KOVO MB
o problematice parkování.

parkující auta a z ulic poblíž domů
na odstavná parkoviště zmizela
auta, s kterými lidé dlouhodobě
nejezdí. Důvod je podle Macouna
prostý, počet vyřazených vozidel
z registru je neúměrný tomu, kolik
jich v Mladé Boleslavi přibývá. „Točí
se tu také velké množství ﬁremních
vozidel ŠKODA, problémem je také
akce Mezi námi, kdy pro lidi jsou vozidla snadno dostupná. Jednoduše
lidé v Mladé Boleslavi mají mnoho
aut, to v jiných městech neexistuje,“
dodal Macoun.
„Jsme město automobilů a vždy
to bude do jisté míry atypické,“ říká
ale předseda Povšík s tím, že ﬁrma
sice podporuje nákup automobilu,
ale právě výroba automobilů živí
valnou většinu města, přeneseně
i většinu živnostníků a služeb,
nejen desetitisíce přímých zaměstnanců a jejich rodin. Lidé tady
s auty doslova chtějí žít, jsou s nimi
spjatí, jsou na to zvyklí. Ve voze
ŠKODA vidí, že se jim bude dařit,
a prostřednictvím daní i podpory
to platí i pro město a stát. Není
proto možné přijít se systémem,
který bude zdejší občany pouze
omezovat. Právě na lidi je nutné
myslet především.
Pravdou ovšem je, že město bylo
v 80. letech koncipováno na výrazně nižší počet vozidel, nikdo nepočítal s takovým nárůstem. „Vytvořili jsme tisíce nových parkovacích
míst, ale nemůžeme z toho dělat
betonové město, již nelze přidávat parkoviště a betonové plochy.

Snažíme se alespoň umožnit stání
i na chodníku, děláme jednosměrné ulice, ale také odstraňujeme
klepadla a na základě požadavků
lidí vytváříme parkovací místa,“
říká Macoun.
Podotýká přitom, že v současné
době na některých místech může
někdo odstavit auto na týdny a není
šance jej odstranit, proto se zavádí
tento systém. Auto bez karty bude
jednoduše odtaženo. „Připravujeme to již mnoho let, ale vždy při
změně politické garnitury se nástup
systému přibrzdil,“ říká Macoun.
Systém je nyní před spuštěním, ale
Rada města či zastupitelstvo musí
rozhodnout, v jakém rozsahu se
spustí. Bude se soutěžit dodavatel
technologií. „Dlouhou dobu jsme
se snažili diskutovat s jednotlivými skupinami občanů a zástupci
samospráv, sešli jsme se skoro se
všemi,“ říká Macoun.
Další informace k novému systému parkování, stejně jako některé
dotazy z řad členské základny,
uvedeme v příštím vydání ŠO.
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