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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA
92
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 9. října 2001 dvě příležitostné poštovní známky Krásy naší vlasti,
zobrazující objekty pod patronací UNESCO.
1. 12 Kč - Kroměříž - barokní zámek
Barvy: černá, žlutá, zelená, červená, modrá
2. 14 Kč - Holašovice - lidové baroko
Barvy: černá, žlutá, žlutozelená, červená, modrá

Kroměříž byla po staletí v majetku olomouckých biskupů. Jejich reprezentačním sídlem byl zámek přestavěný
z gotického hradu. Ve druhé polovině 17. století byl renesanční zámek, zpustošený po švédském vpádu, přestavěn ve
slohu římského baroka. Byly též založeny Podzámecká a Květná zahrada, které patří k nejvýznamnějším památkám
zahradní architektury v Evropě. Celý areál zámku i se zahradami byl v roce 1998 zapsán do seznamu památek
Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
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Obec Holašovice ležící západně od Českých Budějovic je prvně zmíněna v roce 1292, kdy se stala majetkem
cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Většina dochovaných převážně štítových staveb ve stylu tzv. lidového baroka
byla postavena v letech 1840-1880, ale středověký územní plán si vesnice zachovala. Na pravidelném gotickém
půdorysu je jeden z nejdokonalejších celků lidové selské architektury (statky, chalupy, kovárna, bývalá škola atd.).
V roce 1998 byla obec pro tuto jedinečnost a půvab zapsána na listinu Světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Pavel Sivko, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
Známky o rozměrech 40 x 26 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochých desek
v tiskových listech po 8 kusech.
Známky mají katalogová čísla 304 a 305 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 9. října 2001 do odvolání.
93
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
TECHNICKÉ PAMÁTKY
Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 9. října 2001 dvě příležitostné poštovní známky Technické památky mlýny:
1. 9 Kč

- VĚTRNÝ MLÝN KUŽELOV
Barvy: černá (ocelotisk), žlutá, červená, modrá, šedá
2. 14,40 Kč - VODNÍ MLÝN STŘEHOM
Barvy:černá (ocelotisk), žlutá, červená, modrá, šedá

V Kuželově (okres Hodonín) stojí zděný větrný mlýn holandského typu z roku 1842, který pracoval do roku 1946.
Mlýn má kuželovité těleso omítnuté vápennou omítkou a šindelovou střechu ve tvaru osmnáctibokého jehlanu
o neobvyklé strmosti. Původní strojní vybavení mlýna zabírá tři podlaží. Technické muzeum v Brně stavbu v letech
1973-1977 zrekonstruovalo a zpřístupnilo veřejnosti.
Vodní roubený patrový mlýn ve Střehomi (okres Mladá Boleslav) byl vystavěn pravděpodobně v roce 1516.
Představuje jednu z nejzachovalejších ukázek starých českých mlýnů. Mlýnice o jedné válcové stolici je zachovaná
v původní podobě včetně veškerého zařízení.

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Vladimír Suchánek, autorem rytin je grafik a rytec Miloš
Ondráček.
Známky o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech.
Známky mají katalogová čísla 306 (Kuželov) a 307 (Střehom) a platí od 9. října 2001 do odvolání.
94
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
DIALOG MEZI CIVILIZACEMI
Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 9. října 2001 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 9 Kč na
téma Dialog mezi civilizacemi. Tento den je slaven jako Světový den pošty.
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Myšlenka vzájemného pochopení a sbližování různých civilizací, kultur a náboženství formou dialogu mezi nimi
vznikla v Íránu. Na tuto myšlenku navázalo OSN vyhlášením roku 2001 rokem Dialogu mezi civilizacemi. Světová
poštovní unie uspořádala mezinárodní soutěž o nejlepší výtvarný návrh známky na toto téma. Pro realizaci společné
známky byl zvolen slovinský návrh, na jehož základě současně vydá své známky 28 zemí světa. Děti na vítězném
návrhu představují čtyři hlavní rasy člověka. Prostřednictvím dopisů, balíčků, počítačů a telefonů je zdůrazněn význam
komunikace mezi nimi a současně vyzdvižena úloha pošty. Známka je doplněna logem OSN, letopočtem 2001 a textem
DIALOG MEZI CIVILIZACEMI.

Autorkou výtvarného návrhu známky je Urska Golob, autorem grafické úpravy známky je ak. malíř a grafik Jaroslav
Fišer a emisi vyryl grafik a rytec Bohumil Šneider.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, okrové, červené a modré v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 308 a platí od 9. října 2001 do odvolání.
95
UKONČENÍ VÝMĚNY POŠTOVNÍCH POUKÁZEK
A POŠTOVNÍCH ZÁSILEK NA DOBÍRKU S RAKOUSKEM
Uplynutím dne 31. října 2001 bude ukončena platnost dohody o výměně poštovních poukázek a rovněž dohody
o výměně zásilek na dobírku s Rakouskem. Po tomto datu nebude ve vzájemném styku s Rakouskem možné
poukazovat peněžní částky prostřednictvím služby poštovních (včetně dobírkových) poukázek. Předpokládá se, že
v dohledné době bude v síti provozoven České pošty, s.p., jménem Poštovní spořitelny, divize ČSOB, a.s., nabízena
nová služba elektronických peněžních převodů s některými evropskými zeměmi jakožto služba bankovní.
96
OPRAVA CHYB VE SDĚLENÍ 84
Ve sdělení 84 Poštovního věstníku č. 9/2001 dochází k následujícím opravám:
Text nového článku RE 500bis Nebezpečné látky, které je zakázáno vkládat do listovních zásilek se nahrazuje
tímto zněním:
„1. Předměty spadající pod Doporučení Komise Spojených národů o přepravě nebezpečného zboží a specifikované
Technickými pokyny pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží vzduchem ICAO (Mezinárodní organizace pro
civilní letectví) a Předpisy pro přepravu nebezpečného zboží IATA (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců) se
s výjimkou určitého nebezpečného zboží, radioaktivních materiálů a infekčních látek uvedených v tomto Řádu považují
za nebezpečné látky podle ustanovení článku 25.2.2 Úmluvy a jejich vkládání do listovních zásilek je zakázáno.“
Text nového článku RE 300bis Nebezpečné látky, které je zakázáno vkládat do poštovních balíků se nahrazuje
tímto zněním:
„1. Předměty spadající pod Doporučení Komise Spojených národů o přepravě nebezpečného zboží a specifikované
Technickými pokyny pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží vzduchem ICAO (Mezinárodní organizace pro
civilní letectví) a Předpisy pro přepravu nebezpečného zboží IATA (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců) se
s výjimkou určitého nebezpečného zboží a radioaktivních materiálů uvedených v tomto Řádu považují za nebezpečné
látky podle ustanovení článku 25.2.2 Úmluvy a jejich vkládání do poštovních balíků je zakázáno.“
V textu k novému článku RE Ibis Balíky s udanou cenou (Řád poštovních balíků) zní první věta správně takto:
„Za článek RE I (str. G - 77) se vkládá nový článek RE Ibis:“.
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II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p.
97
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH NÁLEPEK
U příležitosti 100 let otevření pošty Praha 74 budou od 3. října 2001 do spotřebování na poště 170 04 Praha 74
v Praze 7, areál Pražské tržnice, používány příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem „100 let
pošty“ v množství 1 série o 5000 kusech.
98
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ POŠTY 600 20 BRNO 200
Dnem 1. října 2001 zahájí činnost v Brně, Orlí ul. 32/168 nová pošta s názvem 600 20 Brno 200. Pošta bude
zajišťovat pouze prodej cenin, celin a filatelistického zboží.
Hodiny pro veřejnost:
pondělí
úterý
pátek

10.00 - 13.00 hodin
9.00 - 13.00 hodin
9.00 - 13.00 hodin

14.00 - 17.00 hodin
14.00 - 17.00 hodin

99
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI PODÁVACÍ POŠTY 289 24 MILOVICE NAD LABEM 3
A ZMĚNA NÁZVU POŠTY 289 23 MILOVICE NAD LABEM
Dnem 1. dubna 2000 zahájila v okrese Nymburk činnost podávací pošta 289 24 Milovice nad Labem 3. Pošta je
umístěna v Lesní ulici v Milovicích. Současně se změnil název pošty 289 23 Milovice nad Labem na 289 23 Milovice
nad Labem 1.
100
ZMĚNA NÁZVU POŠTY 543 44 ČERNÝ DŮL 1
S účinností od 1. října 2001 dojde v okrese Trutnov ke změně názvu pošty 543 44 Černý Důl 1 na 543 44 Černý
Důl.
101
ZMĚNA POŠTOVNÍHO OBVODU
S účinností od 1. října 2001 budou v okrese Kutná Hora přeřazeny obce Bludov, Březová, Hraběšín, Chedrbí,
Chvalov, Korotice, Lány, Lomec, Lomeček, Nová Lhota, Petrovice I, Plhov, Souňov, Újezdec, Vickovice, Vilémovice,
Zadní, Zdeslavice a Zhoř z obvodu pošty 285 42 Červené Janovice do obvodu pošty 286 01 Čáslav.
102
OPRAVA CHYBY VE SDĚLENÍ 90
Ve sdělení 90 Poštovního věstníku č. 9/2001 došlo v oznámení pod písmenem f), které se týká pošty 793 74
Heřmanovice, k chybě. Místo údaje „v okrese Šumperk“ mělo být správně uvedeno „v okrese Bruntál“.
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