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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA

82
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
MYSLIVOST V ROČNÍCH OBDOBÍCH
Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 4. října 2000 sérii příležitostných poštovních známek Myslivost
v ročních obdobích. Naše myslivost je ve světě uznávaná, má bohatou tradici a je svéráznou součástí naší národní
kultury. Emise zachycuje myslivost ve všech ročních obdobích; každá ze známek zobrazuje jeden z okruhů
mysliveckých činností.
1. 5,40 Kč - Jaro - MYSLIVCŮV ROK - Ochrana mláďat
2. 5,40 Kč - Léto - MYSLIVCŮV ROK - Chov zvěře
3. 5 Kč - Podzim - MYSLIVCŮV ROK - Lov - sokolnictví
4. 5 Kč - Zima - MYSLIVCŮV ROK - Péče o zvěř
Barvy: černá, žlutá, červená, modrá, šedá
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Jaro - myslivci v honitbě zajišťují klid pro hnízdění a ochranu mláďat před škodlivými zásahy lidí i zvířat. Na
známce je zobrazen rybník, na jehož hladině plave kachna divoká s káčaty, nad rybníkem letí kačer. V pozadí stojí
v rákosí budka podporující hnízdění kachen. Žlutě kvetoucí kosatec zdůrazňuje období jara.
Léto - srnčí říje symbolizuje stále se opakující rozmnožování živočišných druhů. V obrazu známky jsou tři kusy
srnčí zvěře, v pozadí je vidět myslivecká kazatelna pro pozorování zvěře, které je nezbytné k poznání zvyků zvěře a
předpokladem úspěšného chovu. Léto dále symbolizují lesní jahody.
Podzim - lov zvěře za pomoci opeřených dravců je jedním z jeho nejstarších způsobů. V popředí váže jestřáb
bažanta, nad ním dosedá další jestřáb na sokolníkovu rukavici. Starobylým heslem sokolníků je „Nelovíme pro úlovek,
ale pro vše krásné při lovu“. Péčí sokolníků jsou někteří vzácní a ohrožení dravci navraceni zpět do přírody. Podzim je
na známce podtržen plody šípku.
Zima - myslivci pečují o zvěř v době nouze. Na známce je zobrazeno několik kusů jelení zvěře u krmelce,
zasněžený les a větvička zeleného jmelí.
Autory výtvarných návrhů emise jsou ak. malíři a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytin je grafik a rytec
Martin Srb.
Známky o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech (25 + 25) střídavě ve sloupcích Jaro + Léto, Podzim +
Zima.
Známky mají katalogová čísla 271 (Jaro), 272 (Léto), 273 (Podzim) a 274 (Zima) a platí od 4. října 2000 do
odvolání.

83
ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJŮ O UDĚLENÍ SOUHLASU
K PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI RGW EXPRESS, 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:
Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

V Praze dne 7. září 2000
Čj. 605/2000-320

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 RGW Express, spol. s r.o. se
sídlem v Praze 6, Evropská 35/1691, ze dne 4.9.2000 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 v.r.
pověřen řízením odboru poštovních služeb
Ministerstva dopravy a spojů ČR

II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, státního podniku
84
ZMĚNY A DOPLŇKY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, STÁTNÍHO PODNIKU,
ČÁSTI CENÍK
S účinností od 1. srpna 2000 byly provedeny následující změny a doplňky Poštovních podmínek České pošty,
státního podniku, v části Ceník:
Na straně 1/1.I.A k bodům 1.11 a 1.12 , na straně 1/1.I.B k bodu 1.11 a na straně 3/1.I.B k bodu 1.14 byl doplněn
text „kartonový lístek - o rozměrech maximálně 15 x 10,7 cm“.
Na straně 4/1.I.A v bodu 1.4.082 byl nahrazen text „1 Kč + cena dle odst. 1.1.“ textem „Vybírá se cena za základní
službu podle hmotnosti dle bodu 1.1 a dále příplatek za udanou cenu, neskladný, křehký nebo pilný balík.“
Na straně 3/2.I.A byl doplněn za bod 2.24 nový bod 2.25 s následujícím textem:
„2.25

Potvrzení příjemce prostřednictvím služby POSTFAX……………………

30 Kč“

Na straně 5/II.A v bodu 3.1 písm. a) ve sloupci označeném II. byla změněna cena 35 Kč na cenu 38 Kč a cena
11 Kč na cenu 13 Kč. Pásmo III. bylo zrušeno.
Na straně 1/4.I.B v bodu 4.1 bylo v druhé větě prvního odstavce nahrazeno slovo „vyznačila“ slovem
„nevyznačila“.

85
DOČASNÉ UZAVŘENÍ DODÁVACÍ POŠTY 675 78 ČIKOV
S účinností od 14. srpna 2000 byla v okrese Třebíč dočasně uzavřena dodávací pošta 675 78 Čikov. Po dobu
dočasného uzavření této pošty zajišťuje poštovní služby pro obec Čikov pošta 675 71 Náměšť nad Oslavou.

86
OPĚTOVNÉ OTEVŘENÍ PODÁVACÍ POŠTY 305 00 PLZEŇ 5
Dnem 1. září 2000 byla v Plzni znovu otevřena dočasně uzavřená podávací pošta 305 00 Plzeň 5.
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87
ZMĚNA FUNKCE POŠT
S účinností od 1. října 2000 se v Plzni změní funkce pošty 310 00 Plzeň 10 z dodávací na podávací. Novou
dodávací poštou pro městskou část Vinice-jih bude pošta 323 00 Plzeň 23.
S účinností od 1. října 2000 se změní také funkce pošty 415 02 Teplice 2, která dosud zajišťovala pouze dodávání
balíků, z pošty dodávací na podávací.
S účinností od 1. října 2000 se změní v okrese Jablonec nad Nisou funkce pošty 468 31 Malá Skála z dodávací na
podávací. Novou dodávací poštou pro obce Bobov, Borek, Křížky, Labe, Malá Skála, Mukařov, Slapy, Sněhov,
Vranové 1.díl, Vranové 2.díl, Záborčí a Želeč bude pošta 468 22 Železný Brod.
S účinností od 1. listopadu 2000 se změní v okrese Nový Jičín funkce pošty 742 51 Mošnov z dodávací na podávací.
Novou dodávací poštou pro obec Mošnov bude pošta 742 60 Petřvald u Nového Jičína.

88
ZMĚNY POŠTOVNÍCH OBVODŮ
S účinností od 1. října 2000 budou přeřazeny v okresech
a) Litoměřice do obvodu pošty 413 01 Roudnice nad Labem obce Ctiněves, Černouček a Kostomlaty pod Řípem
z obvodu pošty 411 85 Horní Beřkovice, obce Dušníky a Nové Dvory z obvodu pošty 411 82 Doksany, obce
Hostěnice a Rochov z obvodu pošty 411 81 Brozany nad Ohří, obce Kostelec nad Ohří, Nížebohy, Písty, Přestavlky,
Roudníček a Vrbka z obvodu pošty 411 18 Budyně nad Ohří a obce Libkovice pod Řípem a Vesce z obvodu pošty
411 87 Krabčice u Roudnice nad Labem a dále do obvodu pošty 411 08 Štětí obec Předonín z obvodu pošty 411 86
Bechlín;
b) Pelhřimov, Jihlava a Jindřichův Hradec z obvodu pošty 394 64 Počátky obce Ctiboř, Heřmaneč, Horní Vilímeč,
Léskovec, Polesí, Prostý, Stojčín a Vesce do obvodu pošty 394 68 Žirovnice a obec Panské Dubenky do obvodu
pošty 378 53 Strmilov;
c) Chomutov do obvodu pošty 431 51 Klášterec nad Ohří 1 obec Vykmanov z obvodu pošty 431 63 Perštejn.
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