OÚ Liptál
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Starosta - EMAIL <starosta@liptal.cz>
19. března 2020 10:44
Jana Vráblíková
FW: ČESKÁ POŠTA - změna provozu

S pozdravem
Ing. Milan Daňa
starosta
Obec Liptál
Liptál 331, 756 31 Liptál
M: +420 777 931 876
T: +420 571 438 074
F: +420 571 424 785
E: starosta@liptal.cz
W: http://www.liptal.cz
From: SMS ČR - Renata Štachová [mailto:stachova@smscr.cz]
Sent: Thursday, March 19, 2020 9:43 AM
Subject: ČESKÁ POŠTA - změna provozu

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Česká pošta se na nás obrátila s prosbou, zda jí můžeme pomoci rozšířit informaci o změnách provozu
klasických poboček ČP, a to ode dneška 19. března 2020. Prosíme Vás, abyste tyto infromace také
předali svým občanům.
Tisková zpráva shrnující informace je zde: https://www.ceskaposta.cz/-/omezeni-pobocek
Vedoucí oblastních pošt budou celý den usilovně upravovat otevírací doby tak, aby:
•

•
•

Na všech poštách byla otevírací doba mezi 10:00 – 12:00 pro obyvatele 65+ (na úplně malých poštách, kde
je otevírací doba krátká, např. 2 hodiny bude pošta otevřena např. 9:00 – 11:00, aby byla pošta dostupná
pro všechny občany)
Všechny pošty budou uzavřeny nejpozději 16:00 hod. Pošty, které končí již dnes dříve, nebudou
prodlužovány a spíše jejich otevírací doba bude jen dopoledne, tj. nejčastěji 8 – 12 hod.
Velké pošty budou mít otevřeny buď s malou přestávkou nebo po celou dobu nejméně 8 – 16 hod.

Změny otevíracích pošt nebude možné aktualizovat na webových stránkách ČP. Základní informace bude pouze
na vývěskách na vstupu do pošty. Proto uvítáme pomoc starostů v tom, aby informace formou vyhlášení v rozhlase
nové otevírací doby a informace v tiskové zprávě a dostali informace k občanům.
Co se týká Pošt Partner, platí to, že se provozovatelé těchto pošt mohou rozhodnout sami o změnách otevírací
doby.
S pozdravem
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Ing. Renata Štachová
manažerka SMS ČR pro Zlínský kraj
Sdružení místních samospráv České republiky, z.s.
Tel. 774 420 755
www.smscr.cz
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/
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