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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA
74
ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJŮ
O UDĚLENÍ SOUHLASU K PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB
SPOLEČNOSTI DHL INTERNATIONAL (CZECH REPUBLIC), S.R.O.
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 26. června 2001
Čj. 350/2001-320
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 „ZPSL“, rozhodlo o žádosti účastníka řízení, společnosti DHL International (Czech
Republic), s.r.o. se sídlem v Praze 6, Aviatická 1048/12, ze dne 22.6.2001 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 ZPSL 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 ZPSL musejí
obsahovat. Dále zkoumal, zda jsou tyto poštovní podmínky způsobilé stát se obsahem budoucí poštovní smlouvy tak,
jak vyplývá z § 4 odst. 1 ZPSL, a zda tyto poštovní podmínky nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními ZPSL.
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Správní orgán zjistil, že předložené poštovní podmínky nemají v tomto směru žádné nedostatky. 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

75
ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJŮ
O UDĚLENÍ SOUHLASU K PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB
SPOLEČNOSTI TNT EXPRESS WORLDWIDE, SPOL. S R.O.
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 4. července 2001
Čj. 303/01-320
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 TNT Express Worldwide,
spol. s r.o. se sídlem v Praze 5, Jeremiášova 870, nyní Na Radosti 399, Praha-Zličín, ze dne 28.5.2001 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.
Jiří Špaček
v zast. ředitele odboru poštovních služeb
Ministerstva dopravy a spojů
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II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p.
76
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ PODÁVACÍ POŠTY 748 03 BOBROVNÍKY
Dnem 1. září 2001 zahájí v okrese Opava činnost nová podávací pošta Bobrovníky v Požárnické ulici č. 32/129.
Pošta bude mít PSČ 748 03.
Hodiny pro veřejnost:
pondělí - pátek
sobota

08.00 - 11.00 hodin
08.00 - 10.00 hodin.

13.00 - 17.00 hodin

77
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ PODÁVACÍ POŠTY 440 03 LOUNY 3
Dnem 1. září 2001 zahájí činnost nová podávací pošta Louny 3. Pošta bude mít PSČ 440 03 a bude umístěna
v Lounech, ul. 17. listopadu č. 2072.
Hodiny pro veřejnost:
pondělí - pátek

08.00 - 12.00 hodin

14.00 - 16.30 hodin

78
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ POŠTOVNY 683 99 STARÁ POŠTA
Dnem 1. září 2001 zahájí v okrese Brno-venkov činnost poštovna 683 99 Stará Pošta. Poštovna bude umístěna
v obci Kovalovice č. 109 a bude zajišťovat pouze příjem obyčejných a doporučených psaní, prodej cenin a
filatelistického zboží.
Hodiny pro veřejnost:
pondělí - pátek

08.00 - 15.00 hodin

79
ZRUŠENÍ POŠTOVNY 348 99 LESNÁ U TACHOVA
S účinností od 1. září 2001 bude zrušena poštovna 348 99 Lesná u Tachova.

80
ZMĚNA POŠTOVNÍHO OBVODU
S účinností od 1. září 2001 bude v okrese Sokolov přeřazena obec Háj z obvodu pošty 358 01 Kraslice do obvodu
pošty 356 01 Sokolov 1.
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