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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 
 

81 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 

OCHRANA PŘÍRODY - ZVÍŘATA V ZOO 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 5. září 2001 sérii čtyř příležitostných poštovních známek v emisi 
Ochrana přírody - zvířata v ZOO. Všechny známky, doplněné českým a latinským názvem příslušného zvířete, jsou 
vydány v nominální hodnotě 5,40 Kč. 

a) Fenek je malá psovitá šelma pocházející ze severní Afriky. Je skvěle uzpůsoben k životu v pouštních 
podmínkách. Velké tenké uši mu umožňují nejen výborný sluch, ale zároveň slouží jako regulátor tělesné 
teploty. Fenci jsou aktivní hlavně v noci. Loví drobné hlodavce, ptáky, ale i hmyz. 

b) Panda malá zaujme svou mahagonově zbarvenou srstí a dlouhým pruhovaným ocasem. Domovem této malé 
šelmy jsou podhorské lesy Nepálu, Bhútánu a Číny. Mýcením lesů se panda malá stala kriticky ohroženým 
druhem, ale v zajetí se ji daří odchovávat. 

c) Tygr ussurijský, dříve nazývaný sibiřský, je největší poddruh tygra a také největší kočkovitá šelma. Dříve 
obýval celé povodí Amuru až k moři i severní Koreu, dnes se výskyt tygrů ussurijských ve volné přírodě 
odhaduje jen asi na 250 jedinců. ZOO Praha odchovala již několik mláďat této šelmy. 

d) Orangutan je jediným asijským lidoopem. Podle místa výskytu vytváří dva ostrovní poddruhy - sumaterský a 
bornejský. Nejvíce tyto tvory s dlouhou rezavou srstí ohrožuje kácení tropických pralesů, ve kterých žijí. 
V zajetí není jednoduché orangutany rozmnožovat. 
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Autorem výtvarných návrhů emise jsou ak. malíři a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytin je grafik a 
rytec Martin Srb. 

Známky o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem v barvě 
černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, červené, modré a šedé v tiskových listech po 50 kusech, a to 
soutiskem vždy dvou známek v šachovnicovém uspořádání (fenek s pandou a tygr s orangutanem). 

Známky mají katalogová čísla 300 (Fenek), 301 (Panda), 302 (Tygr) a 303 (Orangutan) a platí od 5. září 2001 do 
odvolání. 
 
 

82 
ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJŮ O UDĚLENÍ SOUHLASU 

K PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI INSPEKTA, A.S. 
 

Podle § 32 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních 
službách) Ministerstvo dopravy a spojů zveřejňuje následující rozhodnutí: 
 
 
 

V Praze dne 19. července 2001 
Čj. 362/01-320 

 
 
ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo dopravy a spojů jako příslušný správní orgán podle § 5 odst. 1 zákona č.  71/1967 Sb., o správním 
řízení (správní řád) a § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon 
o poštovních službách) - dále jen „zákon“, rozhodlo o žádosti účastníka řízení, společnosti Inspekta, a.s. se sídlem 
v Praze 4, Olbrachtova 1, ze dne 28.6.2001 o udělení souhlasu k provozování poštovních služeb takto: 

Souhlas k provozování poštovních služeb, o který bylo žádáno, se na základě ustanovení § 17 odst. 2 
zákona o poštovních službách uděluje. 

Odůvodnění: 

Podle § 17 odst. 2 zákona Ministerstvo dopravy a spojů souhlas k provozování poštovních služeb udělí, prokáže-li 
žadatel, že má poštovní podmínky zpracované podle uvedeného zákona. Správní orgán proto zkoumal, zda poštovní 
podmínky, které žadatel ke své žádosti přiložil, v prvé řadě obsahují všechny náležitosti, jež podle § 6 zákona musejí 
obsahovat. Dále zkoumal, zda jsou tyto poštovní podmínky způsobilé stát se obsahem budoucí poštovní smlouvy tak, 
jak vyplývá z § 4 odst. 1 zákona, a zda tyto poštovní podmínky nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona. 

Správní orgán zjistil, že předložené poštovní podmínky uvedené požadavky splňují. Vzhledem k tomu proto rozhodl 
tak, jak je výše uvedeno. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad u Ministerstva dopravy a spojů, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. 
 
 

 Ing. Jiří Řehola 
z pov. ředitel odboru poštovních služeb  
Ministerstva dopravy a spojů 
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83 
OVĚŘENÍ PRŮBĚŽNÉ EVIDENCE NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVOZOVÁNÍM JEDNOTLIVÝCH 

ZÁKLADNÍCH SLUŽEB DRŽITELEM POŠTOVNÍ LICENCE ZA ROK 2000 
 

Ministerstvo dopravy a spojů podle § 34 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých 
zákonů (zákon o poštovních službách), sděluje, že auditorská firma ERNST & YOUNG s.r.o. se sídlem v Praze 2, 
Mánesova 28 (auditorská licence KA ČR č. 137) provedla ověření dodržování ustanovení Směrnice 97/67/EC 
Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu Společenství a zvyšování kvality 
služby, a to při alokaci nákladů v nákladových účetních systémech držitele poštovní licence, tj. České pošty, s.p. za rok 
2000.  

Předmětem posouzení ověřovatelem nezávislým na držiteli poštovní licence byla: 
- míra shody systému nákladového účetnictví s čl. 14 výše uvedené Směrnice, 
- míra shody interních opatření a metodologie pro oblast nákladových kalkulací s praxí rutinně uplatňovanou v této 

oblasti, 
- efektivnost kontrolních mechanismů zavedených v příslušných organizačních útvarech státního podniku. 

Nezávislý ověřovatel dospěl po podrobném prověření interního nákladového účetnictví k závěru, že jím zavedený 
systém splňuje požadavky v této oblasti na něj kladené, a to jmenovitě jednak odst. 2 a 3 čl. 14 Směrnice 97/67/EC, 
jednak § 34 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Současně zjistil, že produktové členění odpovídá 
principům této Směrnice, čímž je splněn předpoklad pro přiřazování nákladů na vyhrazené, univerzální a ostatní služby. 
Univerzální služby jsou z hlediska rozsahu rovněž v souladu s touto Směrnicí a jejich výkon byl uložen držiteli poštovní 
licence, České poště, s. p., zákonem o poštovních službách v rozsahu daném pro rok 2000 vyhláškou č. 225/2000 Sb., 
o základních službách držitele poštovní licence. 

Součástí výroku nezávislého ověřovatele je konstatování, že existuje vzájemná shoda mezi relevantními regulativy 
pro danou oblast a směrnicemi i metodologií státního podniku, které uplatňuje v praxi. V systému jsou plně funkční 
kontrolní mechanismy a zaměstnanci pracující s tímto systémem jsou dostatečně kvalifikovaní. 
 
 

84 
ZMĚNY AKT SVĚTOVÉ POŠTOVNÍ UNIE 

 
Rada poštovního provozu 2001 přijala některé změny ustanovení Řádu listovních zásilek, Řádu poštovních balíků a 

Řádu Ujednání o poštovních peněžních službách. V této souvislosti dochází k následujícím změnám v překladu Akt 
Světové poštovní unie (Peking 1999): 
 
ŘÁD LISTOVNÍCH ZÁSILEK 
 
Článek RE 411 
Mezinárodní odpovědky 
(str. F - 64) 

V odstavci 1 se hodnota odpovědky nahrazuje částkou 0,74 DTS. 

V odstavci 2 se ve čtvrté větě za text „Dále je na nich“ vkládá spojení „mimo jiné“ a vypouští se číslo kódu „3166“ 
(„Dále je na nich mimo jiné vytištěn normalizovaný čárový kód obsahující ISO /…/ kód země, datum vytištění a 
prodejní cena v DTS stanovená Mezinárodním úřadem.“). Za tuto větu se vkládá nová věta: „Odpovědky se dodají, 
jakmile správy uhradí částku faktury zaslané předem Mezinárodním úřadem, která zahrnuje hodnotu odpovědek a 
náklady spojené s jejich výrobou, dopravou a pojištěním.“ 

Za odstavec 2 se vkládá nový odstavec 2bis: 
„Poštovní správy si objednávají mezinárodní odpovědky u Mezinárodního úřadu. Mezinárodní úřad vyhotoví fakturu do 
deseti pracovních dnů po přijetí objednávky a zašle ji příslušné správě. Doba splatnosti činí šest týdnů ode dne odeslání 
faktury. V případě, že není během této doby zaplacena, se faktura i příslušná objednávka anulují. Avšak správa, která 
má u Mezinárodního úřadu kladný zůstatek v rámci odúčtovacího systému mezinárodních odpovědek, jej může použít  
k částečnému nebo plnému vyrovnání faktury.“ 

Odstavec 3 zůstává beze změny. 

V odstavci 4 se vypouští první věta a nahrazuje se větou: „Na odpovědkách je uvedena doba jejich platnosti.“ Ve druhé 
větě se za slovo „průsvitku“ vkládá text „ a další bezpečnostní prvky, jejichž znaky Mezinárodní úřad předem sdělí.“ 
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V odstavci 5 se na konci první věty vypouští „nebo sto kusech“ a slovo „tisících“ se mění na jednotné číslo 
(„Vyměněné odpovědky se zasílají zpět Mezinárodnímu úřadu v balíčcích po tisíci /…/.“) Za tuto větu se vkládá věta 
„Správy, jejichž výměna nepřesahuje tisíc odpovědek ročně, mohou vracet vyměněné odpovědky Mezinárodnímu úřadu 
na konci každého roku.“ 

V odstavci 6 se za první větu vkládá text „Na konci každého čtvrtletí vyhotoví Mezinárodní úřad na základě obdrženého 
výkazu CN 03 souhrnný výkaz odpovědek vyměněných každou správou. Na základě těchto výkazů provede platbu. 
Platba se uskuteční ve lhůtě šesti týdnů po ukončení každého čtvrtletí. Správy mají možnost přijmout platby přímo nebo 
je dát připsat  na svůj účet mezinárodních odpovědek u Mezinárodního úřadu. Za falešné nebo padělané odpovědky se 
platba neprovede.“ Tento text nahrazuje s výjimkou první věty původní znění odstavce 6. 

Za odstavec 6 se vkládá nový odstavec 6bis: 
„U Mezinárodního úřadu je vytvořen samostatný odúčtovací systém pro mezinárodní odpovědky skládající se 
z oddělených účtů zvlášť pro každou správu poskytující tuto službu. Tento systém se řídí příslušnými ustanoveními 
Řádu pro administrativní a finanční správu mezinárodních odpovědek.“ 

Odstavec 7 se nemění. 
 
Článek RE 500bis (nový) 
Nebezpečné látky, které je zakázáno vkládat do listovních zásilek 
 
Před článek RE 501 (str. F - 73) se vkládá nový článek RE 500bis: 
1. „Předměty spadající pod „Doporučení pro dopravu nebezpečného zboží“ formulovaná OSN se s výjimkou určitého 
nebezpečného zboží, radioaktivních materiálů a infekčních látek uvedených v tomto Řádu a Technických pokynech 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Předpisech pro přepravu nebezpečného zboží Asociace 
mezinárodní letecké dopravy (IATA) považují za nebezpečné látky podle ustanovení článku 25.2.2 Úmluvy a jejich 
vkládání do listovních zásilek je zakázáno.“ 
 
Článek RE 806 
Tvoření závěrů 
(str. F - 100) 
 
Na konec odstavce 2.2 se vkládá věta „Pokud si to však správa původu přeje, mohou otisky plomb udávat pouze název 
poštovní správy původu.“ 

V první větě odstavce 2.3 se vypouští slovo „pouze“ („Jestliže je na prostředku použitém pro uzávěru uvedeno /…/ číslo 
a odesílající země…“), další text je beze změny. 
 
Článek RE 1007 
Výpočet sazeb terminálních výdajů vztahujících se na výměny mezi průmyslovými zeměmi 
(str. F - 141) 
 
V odstavci 2 se v první větě vypouští text „podle posledního kursu, který je k dispozici („Mezinárodní úřad každoročně 
převede /…/ sdělenou hodnotu na sazby za zásilku a za kilogram vyjádřené v DTS.“) 

Za odstavec 2 se vkládá nový odstavec 2.0bis: 
„Pro výpočet sazeb v DTS Mezinárodní úřad použije průměrného měsíčního směnného kursu stanoveného na základě 
nejnovějších údajů, jež jsou k dispozici za období dvanácti měsíců.“ 

Na konec odstavce 2.3 se vkládá text „a 2.0bis.“ 
 
Článek RE 1304 
Placení nevyřízených dluhů vyplývajících z vyrovnávání účtů prostřednictvím clearingového systému 
Mezinárodního úřadu 
(str. F - 181) 
 
V odstavci 1 se ve druhé větě za slovo „dlužníkovi“ vkládá text „v prodlení“ („Než přistoupí k tomuto kroku, 
Mezinárodní úřad jej konzultuje s příslušnou věřitelskou správou a dlužníkovi v prodlení zašle upomínku.“). Další text 
tohoto odstavce se mění takto: „Nedojde-li k zaplacení v průběhu měsíce následujícího po datu upomínky, je 
Mezinárodní úřad poté, co o tom informoval všechny zúčastněné strany, oprávněn učinit jednostranně nezbytné účetní 
převody. Souhlas dlužníka v prodlení není nezbytný.“ 
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Za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2: 
„Při těchto účetních operacích provádí Mezinárodní úřad pouze kompenzaci účtů, které byly uznány jak dlužníkem 
v prodlení, tak správou, která mu dluží peníze.“ 
 
Za odstavec 2 se vkládá další nový odstavec 3: 
„Dlužník v prodlení nemůže uplatňovat žádný nárok vůči správě, která mu dluží peníze, pokud jde o pohledávky 
přidělené Mezinárodním úřadem věřiteli podle postupu popsaného v odstavci 1.“ 
 
Článek RE 1308 
Publikace Mezinárodního úřadu 
 
V odstavci 2.5 se text upravuje takto: „seznam zakázaných předmětů obsahující rovněž omamné látky…“ (dále beze 
změny). 
 
Článek RE Vbis (nový) 
Cenné zásilky 
 
Za článek RE V (str. F - 195) se vkládá nový článek RE Vbis: 
1. „Odchylkou od článku RE 403.2.1 si Švédsko vyhrazuje právo omezit hodnotu obsahu listovních doporučených a 
cenných zásilek adresovaných do Švédska podle následujících maximálních částek: 
 
 Maximální obchodní 

hodnota obsahu Maximální udaná cena Maximální náhrada 

    
Doporučené zásilky 500 DTS - 30 DTS 

(M pytel: 150 DTS) 
    

Cenné zásilky 1 000 DTS 1 000 DTS 1 000 DTS 
 
2. Toto omezení nelze obejít částečným údajem ceny u hodnoty překračující 1 000 DTS. Neexistuje žádné nové 
omezení týkající se povahy obsahu doporučených a cenných zásilek. Zásilky, jejichž hodnota přesáhne uvedený limit, 
budou vráceny zpět na místo původu.“ 
 
Článek RE XVI 
Placení dluhů vyplývajících z vyrovnávání účtů prostřednictvím konečného odpočtu mezinárodních odpovědek 
rozeslaných před 1. lednem 2002 
(str. F - 200) 
 
V názvu článku se nahrazuje rok 2001 rokem 2002. V odstavci 1 se v první větě nahrazuje časový údaj „před 1. lednem 
2001“ údajem „před 1. lednem 2002“ a časový údaj „po 1. dubnu 2001“ údajem „po 1. dubnu 2003“. 

Ve druhé větě se za slovo „dlužníkovi“ vkládá text „v prodlení“ („Než přistoupí k tomuto kroku, Mezinárodní úřad jej 
konzultuje s příslušnou věřitelskou správou a dlužníkovi v prodlení zašle upomínku.“). Další text tohoto odstavce se 
mění takto: „Nedojde-li k zaplacení v průběhu měsíce následujícího po datu upomínky, je Mezinárodní úřad poté, co 
o tom informoval všechny zúčastněné strany, oprávněn učinit jednostranně nezbytné účetní převody. Souhlas dlužníka 
v prodlení není nezbytný.“ 

Za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2: 
„Při těchto účetních operacích provádí Mezinárodní úřad pouze kompenzaci účtů, které byly uznány jak dlužníkem 
v prodlení, tak správou, která mu dluží peníze.“ 

Za odstavec 2 se vkládá další nový odstavec 3: 
„Dlužník v prodlení nemůže uplatňovat žádný nárok vůči správě, která mu dluží peníze, pokud jde o pohledávky 
přidělené Mezinárodním úřadem věřiteli podle postupu popsaného v odstavci 1.“ 
 
Článek RE XVII 
Placení dluhů vyplývajících z vyrovnávání účtů prostřednictvím clearingového systému Mezinárodního úřadu 
platného před 1. lednem 2001 
(str. F - 201) 



 
50                                                                 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 9/2001                                                                     
 
V odstavci 1 se první věta nahrazuje větou „Ukáže-li se, že některá správa má neuhrazené dluhy /…/ vyplývající 
z vyrovnávání účtů prostřednictvím clearingového systému Mezinárodního úřadu před 1. lednem 2001, jejichž splatnost 
je stanovena po lhůtě pro vyrovnání závěrečných výkazů clearingového systému za poslední čtvrtletí roku 2002, je 
možné vyrovnat tyto dluhy pomocí pohledávek, které má příslušná dlužnická správa u některé jiné správy.“ 

Ve druhé větě se za slovo „dlužníkovi“ vkládá text „v prodlení“ („Než přistoupí k tomuto kroku, Mezinárodní úřad jej 
konzultuje s příslušnou věřitelskou správou a dlužníkovi v prodlení zašle upomínku.“). Další text tohoto odstavce se 
mění takto: „Nedojde-li k zaplacení v průběhu měsíce následujícího po datu upomínky, je Mezinárodní úřad poté, co 
o tom informoval všechny zúčastněné strany, oprávněn učinit jednostranně nezbytné účetní převody. Souhlas dlužníka 
v prodlení není nezbytný.“ 

Za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2: 
„Při těchto účetních operacích provádí Mezinárodní úřad pouze kompenzaci účtů, které byly uznány jak dlužníkem 
v prodlení, tak správou, která mu dluží peníze.“ 

Za odstavec 2 se vkládá další nový odstavec 3: 
„Dlužník v prodlení nemůže uplatňovat žádný nárok vůči správě, která mu dluží peníze, pokud jde o pohledávky 
přidělené Mezinárodním úřadem věřiteli podle postupu popsaného v odstavci 1.“ 
 
ŘÁD POŠTOVNÍCH BALÍKŮ 
 
Článek RE 300bis (nový) 
Nebezpečné látky, které je zakázáno vkládat do poštovních balíků 
 
Před článek RE 301 (str. G - 28) se vkládá nový článek RE 300bis: 
1. „Předměty spadající pod „Doporučení pro dopravu nebezpečného zboží“ formulovaná OSN se s výjimkou určitého 
nebezpečného zboží a radioaktivních materiálů uvedených v tomto Řádu a Technických pokynech Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví (ICAO) a Předpisech pro přepravu nebezpečného zboží Asociace mezinárodní letecké 
dopravy (IATA) považují za nebezpečné látky podle ustanovení článku 25.2.2 Úmluvy a jejich vkládání do poštovních 
balíků je zakázáno.“ 
 
Článek RE Ibis (nový) 
Balíky s udanou cenou 
 
Za článek RE V (G - 77) se vkládá nový článek RE Vbis: 
1. „Odchylkou od článku RE 201.2.1 si Švédsko vyhrazuje právo omezit hodnotu obsahu obyčejných balíků a balíků 
s udanou cenou adresovaných do Švédska podle následujících maximálních částek: 
 
 Maximální obchodní 

hodnota obsahu Maximální udaná cena Maximální náhrada 

    
Balíky bez udané ceny 1 000 DTS - 40 DTS za balík 

+ 4.50 DTS za kilogram 
    
Balíky s udanou cenou 1 000 DTS 1 000 DTS 1 000 DTS 

 
2. Toto omezení nelze obejít částečným údajem ceny u hodnoty překračující 1 000 DTS. Neexistuje žádné nové 
omezení týkající se povahy obsahu zásilek s udanou cenou. Zásilky, jejichž hodnota přesáhne uvedený limit, budou 
vráceny zpět na místo původu.“ 
 
 
ŘÁD UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH 
 
Článek RE 1306 
Odpovědnost 
(str. I - 47) 
 
Za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2: 
„Platí ustanovení článku 37.5 Úmluvy.“ 

Tyto změny nabývají účinnosti dnem 1. září 2001.  
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Dále dochází k následujícím změnám ZÁVĚREČNÉHO PROTOKOLU ÚMLUVY: 

S účinností od l. září 2001 se vypouští článek IX Maximální částky pro zásilky s udanou cenou (str. E - 61) 
Závěrečného protokolu Světové poštovní úmluvy. 

S okamžitou platností se v článku XXIV Terminální výdaje (str. E - 74) Závěrečného protokolu Světové poštovní 
úmluvy v odstavci 1 vypouští z výčtu zemí Sýrie (Arabská rep.) a celý odstavec 9 týkající se Německa se ruší. 

Všechny výše uvedené změny se vyhlašují jako oprava Akt SPU s pořadovým číslem 2. 
 
 

II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p. 
 

85 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH NÁLEPEK 

 
U příležitosti konání kulturního festivalu „Jičín - město pohádky“ budou ve dnech 10.-15. září 2001 používány na 

poště 506 01 Jičín 1 příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky v množství tří sérií po 500 ks. 

U příležitosti 160 let otevření pošty ve Starém Hrozenkově budou od 2. září 2001 do spotřebování používány na 
poště 687 74 Starý Hrozenkov příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem „160 let pošty“ 
v množství 1 série o 2000 kusech. 

Sdělení 68 Poštovního věstníku č. 7/2001 doplňujeme informací, že příležitostné podací nálepky s přítiskem 
„Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž - Památky UNESCO“, které budou používány na poště 767 01 Kroměříž 1 
od 13. října 2001, budou vyrobeny v množství dvou sérií o 500 kusech. 
 
 

86 
ZMĚNA ČÁSTI CENÍK POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S. P. 

 
V návaznosti na legislativní změny dochází k následujícím změnám v části Ceník Poštovních podmínek České 

pošty, s.p.: 
- na straně 1/1.I.A se ve třetí poznámce pod tabulkou stávající text „§ 27 odst. 3 vyhlášky MDS č. 225/2000 Sb.“ 

nahrazuje textem „§ 28 odst 3 vyhlášky MDS č. 28/2001 Sb.“; 
- na straně 3/II.A se pod bod 2.2 doplňuje text: „Ceny uvedené v bodu 2.1 a 2.2 jsou bez DPH“. 
 
 

87 
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ PODÁVACÍ POŠTY 130 02 PRAHA 32 

 
Dnem 1. října 2001 zahájí činnost nová podávací pošta 130 02 Praha 32. Bude umístěna v Roháčově ulici č. 23, 

Praha 3 - Žižkov.  
 
Hodiny pro veřejnost:  
Pondělí - pátek               08.00 - 18.00 hodin 
 
 

88 
ZRUŠENÍ PODÁVACÍ POŠTY 400 12 ÚSTÍ NAD LABEM 12 

 
Dnem 1. října 2001 bude zrušena podávací pošta 400 12 Ústí nad Labem 12.  

 
 

89 
ZRUŠENÍ POŠTY 543 43 ČERNÝ DŮL 3 

 
Dnem 1. října 2001 bude v okrese Trutnov zrušena pošta 543 43 Černý Důl 3. Novou dodávací poštou pro obec 

Čistá bude pošta 543 44 Černý Důl 1. 
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90 
ZMĚNA FUNKCE POŠT 

 
S účinností od 1. října 2001 se v okrese Český Krumlov změní funkce následujících pošt z podávací na dodávací: 

a) v okrese Český Krumlov 
-  pošta 382 31 Mirkovice; tato pošta se stane novou dodávací poštou pro obec Mirkovice z dosavadního obvodu 

pošty 382 32 Velešín; 
-  pošta 382 92 Rožmitál na Šumavě; tato pošta se stane novou dodávací poštou pro obec Rožmitál na Šumavě 

z dosavadního obvodu pošty 382 41 Kaplice 1; 
b) v okrese Jindřichův Hradec 

-  pošta 378 31 Horní Pěna; tato pošta se stane novou dodávací poštou pro obec Horní Pěna z dosavadního obvodu 
pošty 377 01 Jindřichův Hradec 1; 

c) v okrese Pelhřimov 
-  pošta 394 09 Kojčice; tato pošta se stane novou dodávací poštou pro obec Kojčice z  dosavadního obvodu pošty 

393 01 Pelhřimov; 
-  pošta 394 45 Křelovice u Pelhřimova; tato pošta se stane novou dodávací poštou pro obec Křelovice 

z dosavadního obvodu pošty 396 01 Humpolec; 
d) v okrese Strakonice 

-  pošta 387 36 Mečichov; tato pošta se stane novou dodávací poštou pro obec Mečichov z dosavadního obvodu 
pošty 386 01 Strakonice 1; 

e) v okrese Prachatice 
-  pošta 384 01 Nebahovy; tato pošta se stane novou dodávací poštou pro obec Nebahovy z dosavadního obvodu 

pošty 383 01 Prachatice; 
f) v okrese Šumperk 

-  pošta 793 74 Heřmanovice; tato pošta se stane novou dodávací poštou pro obec Heřmanovice z dosavadního 
obvodu pošty 793 71 Holčovice. 

 
 

91 
ZMĚNY POŠTOVNÍCH OBVODŮ 

 
S účinností od 1. října 2001 budou přeřazeny: 

a) v okrese Chomutov obce Blov, Háj, Kadaňský Rohozec, Kojetín, Miřetice u Vintířova, Radechov, Vinaře, 
Vintířov, Vojtěchov, Zahořany a Ždov z obvodu pošty 431 55 Radonice u Kadaně do obvodu pošty 432 01 
Kadaň 1; 

b) v okrese Kutná Hora obce Bahno, Bykáň, Chlístovice, Chrást, Chroustkov, Krasoňovice, Krupá, Maxovna, Nová 
Lhota, Polánka, Roztěž, Týniště a Zdeslavice z obvodu pošty 285 41 Malešov do obvodu pošty 284 01 Kutná 
Hora 1, dále obce Ježovice, Ledečko, Makolusky, Malovidy, Mirošovice, Mrchojedy, Podveky, Přívlaky, Samopše, 
Útěchvosty a Zalíbená z obvodu pošty 285 07 Rataje nad Sázavou do obvodu pošty 285 06 Sázava a obce Adamov, 
Březí, Čejkovice, Damírov, Dědice, Dobrovítov, Hološiny, Chlum, Klucké Chvalovice, Kozohlody, Krchlebská 
Lhota, Opatovice, Přibyslavice, Senetín, Schořov, Šebestěnice a Zbudovice z obvodu pošty 285 65 Zbýšov 
v Čechách do obvodu pošty 286 01 Čáslav. 
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