Lok. 742, 230, 240 Výměna sedaček na stanovištích lok..
Lok. 230, 240
Výměna hlučných ventilátorů na stanovištích za tiché.
Lok 230, 240
Lok 230, 240
Lok. 230, 240
Lok 230, 240
Lok 230, 240
Lok 230, 240
Lok 230, 240
Lok. 230, 240
Lok. 230, 240
Lok 363, 363.5
Budova strojmistrů

Kolejiště SOKV
Budova strojmistrů

Dosazení vzduchovodu topení s výstupem do prostoru
stupínku pod nohy strojvedoucího (hlavně PARS reko.).

1
Výměna hlučných klaksonů VZ z a tiché
2
Dosazení poliček do skřínek na II.st. Strojvedoucího.
Vyvedení zásuvky na pult strojvedoucího pro bezpečné
připojení rychlovarné konvice nebo nabíječky na služební telefon.
3
4
Dosazení kanystrů na vodu.
Dosazení gumiček na pultě strojvedoucího pro uchycení „SJŘ“.
5,6
Výměna osvětlení pultu pomocníka a „SJŘ“ - podobně
jako na lok. 363.5.
7,8
Dosazení zářivkového osvětlení na stanoviště strojvedoucího.
9
Utěsnění dveřních oken na stanovištích strojvedoucího.
Dosazní varné konvice na lok..
výměna kohoutků v umývárnách I. a II. Parto. Není
možnost si nastavit množství a teplota puštěné vody.
Při mytí je velkým proudem vody člověk vždy postříkán
vodou.
Vyřešení zbrojení lok. vodou s vodní nádrží vyvedením
vody u Stavědla I. nebo u naft. Nádrží. Možnost
zbrojení při vjezdu do depa.
Výměna židlí na kuřácké místnosti pro strojvedoucích
3ks.
Výměna židlí u PC pro pořizování hlášenek 4ks.
Automat teplá/studená voda – každé tři měsíce výměna
filtru cena 3000,-Kč.

Budova strojmistrů
Budova strojmistrů
kuchyňka
Budova strojmistrů
Nákup prostředků , houbiček a hadříků na mytí nádobí.
kuchyňka
Budova strojmistrů Nákup okapní misky k sodo baru (orientační cena 700,kuchyňka
Kč)
Zamezit nebezpečí úrazu na cestě podél koleje č.2.
Kolejiště SOKV
Jsou zde dvě šachty zakryté pouze plechem, který se
již prohýbá a již nezakrývá celou šachtu.
Budova strojmistrů
Nákup nádobí do kuchyňky (hrnečky)
kuchyňka
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