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Č.j. KUZL 62548/2021
Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc s hledáním brigádníků na Vaší škole pro potřeby strategického
dokumentu SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan).
Cílem průzkumu je zjištění obsazenosti vozidel MHD ve městě Zlín a část Otrokovic. Brigádníci by seděli
v daném autobuse nebo trolejbuse a do aplikace ve svém mobilním telefonu by zaznamenávali počet
nastupujících a vystupujících osob na každé zastávce.
Termín: 20.10.2021, 23.10.2021 a 24.10.2021. Již teď ale víme, že průzkum ve všední den – 20.10. by byl
z důvodu kapacitního pokrytí rozdělen na 2-3 termíny sčítání, tedy 20.10 a 27.10.
Věk brigádníků od 15 let, nutný mobilní telefon (Android 9), na místo zastávky MHD se brigádník dopraví sám.
Jízdné v prostředcích MHD je zdarma (zajištěno od Dopravního podniku). K případnému dobití mobilního
telefonu je možné zapůjčit powerbank (brigádník by musel použít svůj nabíjecí kabel s výstupem USB).
Zaškolení brigádníků na průzkum proběhne prostřednictvím zaslané powerpointové prezentace, případně online formou.
Nábor brigádníků je přes personální agenturu Manpower, prosím obracejte se přímo na linku 226 257 593.
Přikládám inzerát na nábor brigádníků https://www.manpower.cz/manpower/cs/hledam-praci/detailpozice/?id_position=31551
Předpokládaná odměna brigádníka: cca 125,- Kč/hod.
Doba průzkumu je cca od 4 hodin ráno do cca 23 hodin večer.
Dělená Ranní/Odpolední A: 04:00 – 08:00, 13:00 – 17:00
Dělená Ranní/Odpolední B: 08:00 – 12:00, 17:00 – 21:00
Délka dělené směny: 2x 4 – 5 hodin
Délka dopolední, noční směny: 4 - 5 hodin
Časy jsou orientační a odvíjí se od reálných jízdních řádů jednotlivých vozů. Někdo bude např. začínat 04:15
a končit 18:15, zatímco jiný 03:45-17:55. Směny začínající později mohou končit cca 22-23 h.
Předem Vám děkujeme za spolupráci, v případě jakéhokoliv dotazu se obraťte na Ing. Richarda Turka, Ph.D.,
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - richard.turek@cdv.cz, 778 486 268.
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