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Naléhavá žádost o zrušení zkrácení provozní doby České pošty a odbavení všech občanů
čekajících před poštou v době uzavírací hodiny
Vážený pane ministře,
obrátil jsem se na Vás osobně předevčírem ve středu 16. prosince ve věci České pošty jako
senátor Parlamentu České republiky s problémem týkající se celé republiky s naléhavou
žádostí o jeho nápravu (příloha č. 1).
Nyní si Vás dovoluji oslovit ještě jednou jako starosta města Chrastava.
Česká pošta a Město Chrastava a jeho občané prožili nejtěžší a zároveň nejkrásnější období
vzájemné spolupráce a sounáležitosti v době před 10 lety.
V roce 2010 zasáhly Chrastavu ničivé povodně. Zasáhly i budovu České pošty devastujícím
způsobem, který si vyžádal kompletní rekonstrukci a v budově tak musel být přerušen provoz.
Provoz byl sice přerušen v budově České pošty, ale nebyla ani ukončena ani přerušena její
činnost. Česká pošta zřídila okamžitě povodňový poštovní autobus, kde její činnost
pokračovala a Město Chrastava pronajalo České poště prostory (resp. do podnájmu jí vzal
nájemce vlastníka Města Chrastava), kde po nezbytné úpravě její provoz pokračoval dalšího
cca půl roku, do doby dokončení rekonstrukce její budovy.
Prohlédněte si prosím stránku
http://www.chrastava.cz/2010/posta-povoden.htm, kde je uveden i dosud funkční odkaz na
videoreportáž a rozhovor s paní vedoucí dokumentující tehdejší stav a odkaz
http://www.chrastava.cz/2011/posta-nova.htm, kde je videoreportáž ze znovuotevření České
pošty v rekonstruovaných prostorách.
Po deseti letech v době pandemie koronaviru však Česká pošta namísto toho, aby vyslyšela
letité prosby a žádosti o znovuzavedení sobotního provozu, zkrátila provozní dobu o dvě
hodiny ve všech pracovních dnech (v některých pozdější otevření v jiných dřívější uzavření).
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Tento počin se setkal s velkou nevolí obyvatel Chrastavy a s řadou protestů jejich občanů.
Nutno říci, že z našeho pohledu oprávněných. Před poštou se tvoří dopoledne i odpoledne
fronty, když udeří zavírací hodina, pošta se nemilosrdně uzavírá a občané jsou nuceni jezdit
(pokud to je v jejich možnostech) do krajského města. Z epidemiologického hlediska špatně a
z hlediska služeb občanům katastrofa.
Vážený pane ministře, v příloze zasílám sken jen z jednoho e-mailů, který jsem obdržel. Jen
z jednoho (Ing. Lamberta Medřického), ale prosím, přečtěte si ho, je to smutné, ale v zásadě
pravdivé a poučné čtení (příloha č. 2).
Situací se zabývalo i Zastupitelstvo města Chrastava. Záznam diskuse si lze prohlédnout a
poslechnout na videozáznamu z konání zastupitelstva (od 1:34:10) na adrese
https://youtu.be/geeGxC17pHI .
Zastupitelstvo se ve svém usnesení č. 2020/07/XX usneslo (18 PRO, 1 nepřítomen) na
následujícím usnesení: ZM ukládá starostovi města vyvolat jednání s představiteli České
pošty ve věci nekvalitních a nedostatečných služeb pobočky v Chrastavě. viz. (str. 16
v PDF) http://www.chrastava.cz/muinfo/zastup/zapisy/zzm201214.pdf a výpis z usnesení
(příloha č. 3).
Vážený pane ministře, obracím se tímto dopisem nejen na Vás jako vrcholného představitele
zřizovatele České pošty, státního podniku, ale také na pana generálního ředitele, s žádostí o
řešení. Mohu Vás ubezpečit, že se jedná o opravdový problém, a to zdaleka nejen v Chrastavě
a zdaleka nejen v mém senátním obvodu, jak mě sdělovala po mém vystoupení řada mých
senátních kolegů.
Věřím v kladné řešení popsaného problému.
Ing. Michael Canov, starosta
Dále obdrží: Česká pošta, k rukám generálního ředitele Ing. Romana Knapa, Praha 1,
Politických vězňů 909/4, ID DS kr7cdry
Přílohy:
č. 1 Dopis senátora PČR
č. 2 Sken e-mailové stížnosti občana Ing. Lamberta Medřického
č. 3 Výpis s usnesení ZM Chrastava
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