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 Provoz České pošty formou pošty Partner v naší obci  

Vážení občané, 

na zasedání zastupitelstva 3.11.2021 byla doručena petice podepsaná cca 60-ti občany, některé 

podpisy byly od občanů ze sousedních obcí. 

V petici se žádalo zachování služeb pošty v naší obci a zvážení  odkoupení budovy a provozování 

obcí. 

Provozování pošty Partner vysvětlil na zasedání pozvaný zástupce České pošty pan Papoušek. 

Zastupitelstvo po podání informací celou záležitost projednalo a po zodpovězení všech dotazů  

přítomných občanů a zastupitelů svoje rozhodnutí nezměnilo. 

Služby České pošty budou zachovány jako doposud, Česká pošta bude nadále garantem 

poskytovaných služeb a plnění těchto povinnosti má smluvně ošetřeno. 

V současné době, kdy běží financování odkanalizování Oken, si nemůžeme dovolit nákup 

nemovitosti za  cca 3 000 000,-Kč. Do budoucna by se těžko realizovali potřebnější věci, o které 

občané také žádají. Např. chodník pro bezpečnost chodců, silnice na kolbišti, oprava požární 

nádrže u které hrozí zborcení, oprava hřbitovní zdi atd. 

Pro úplnou informaci uvádím shrnutí od pana Papouška, smysl pošty Parter: 

Dovolte mi, abych dle domluvy v krátkosti shrnul smysl Projektu pošta Partner ve vazbě na 

povinnosti a fungování České pošty a jeho přínos pro zachování obslužnosti obcí poštovními 

službami a to primárně ve venkovských oblastech republiky.  

Česká pošta, s.p. má povinnost provozovat síť poštovních poboček v předepsaném rozsahu 

dostupnosti a hustoty. Tento rozsah je definován zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách 

a o změně některých zákonů v platném znění a v souladu s poštovními podmínkami vydanými na 

základě tohoto zákona, Vyhláškou č. 464/2012 Sb. Českého telekomunikačního úřadu o stanovení 

specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich 

poskytování, a Nařízením vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro 

poskytování základních služeb. 

Zjednodušeně řečeno, výše uvedené legislativní normativy určují počet a umístění poboček, u 

nichž má Česká pošta povinnost zajistit jejich fungování a zároveň České poště umožňují 

provozovat je partnerským způsobem, tedy formou pošty Partner. Česká pošta však i nadále vždy 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

               LISTOPAD 2021 

http://obecokna.cz/


Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna 
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz 

                                 Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476                                  
Stránka 2 

 

ručí za kvalitu poskytovaných služeb a má smluvně ošetřeno plnění všech legislativních 

povinností.   

Česká pošta, byť je státním podnikem, není rozpočtovou organizací a není tedy dotována ze 

státního rozpočtu. Za poskytování základních poštovních služeb je jí zpětně přiznávána úhrada 

přímých nákladů v zákonem stanovené výši. Je tedy povinna chovat se s péčí řádného hospodáře 

a svůj provoz koncipovat tak, aby náklady na něj byly v kontextu této povinnosti.   

Právě proto, aby i do budoucna byla Česká pošta schopna zachovat síť poboček ve stávající šíři a 

to i v místech, kde jejich provozování není pro ni samotnou ekonomicky efektivní, má připraven a 

postupně implementuje Projekt pošta Partner.  

Tento projekt je v souladu s platnou legislativou a umožňuje poskytovat základní poštovní služby 

formou pošty Partner, tj. prostřednictvím třetí osoby. Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou 

pošty a z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi poštou a poštou Partner 

rozdíl. Zákazníkům dovede přinést vyšší komfort, díky výhodněji rozložené otevírací době, ale také 

díky možnosti využití dalších služeb, které umí smluvní zástupce občanům poskytnout. Pro 

smluvního zástupce pak provozování pošty Partner znamená zdroj dalších pravidelných příjmů a 

možnost využití personálních a provozních kapacit tak, aby došlo k synergickému efektu z hlediska 

nákladů na provoz.  

Výběr každého smluvního zástupce pro provozování pošty Partner je řešen postupem obsaženým 

v materiálu, jež komplexně popisoval Projekt pošta Partner a který vzala Vláda České republiky 

v roce 2015 na vědomí. V zájmu zachování korektních vztahů a spolupráce s obcemi Česká pošta 

přednostně oslovuje s nabídkou účasti na projektu Pošta Partner místní samosprávu, což ovšem 

samo o sobě neznamená, že je automaticky brána jako jediný možný subjekt pro zajištění pošty 

Partner. Pokud samospráva o provozování pošty Partner zájem nemá, je o možnosti přihlásit se do 

výběrového řízení na provozování pošty Partner informována veřejnost formou výzvy a následně 

je vybrán nejvhodnější zájemce. 

Stejným způsobem bylo postupováno i v obci Okna, kde o provoz pošty Partner, po jednání s obcí, 

projevila zájem paní Pavlína Hencová, která byla vybrána na základě výběrového řízení.   

Informace o projektu pošta Partner a zkušenosti našich smluvních partnerů a stávajících 

provozovatelů pošt Partner z řad municipalit a podnikatelů jsou dostupné na 

https://www.partnercp.cz/.  

V návaznosti na zřízení pošty Partner v obci, je v předstihu do každého odevzdacího místa doručen 

informační leták, který obsahuje rovněž telefonní číslo, na kterém mohou klienti získat informace 

k řešení jejich potřeb v rámci portfolia námi poskytovaných služeb (např. změna způsobu a 

alternativy k dodávání důchodů atd.).    

Jsem přesvědčen, že projekt pošta Partner přispívá k udržitelnosti ostatních služeb v obci. 

        

Marek Papoušek 

Specializovaný útvar správa externích sítí           Divize státní poštovní služby  

papousek.marek@cpost.cz   Mob.: +420 703 427 930 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci listopadu 

oslavili nebo oslaví životní jubileum: 

 

Karel Horčík, Ondřej Janoušek, Yvona Janoušková, 

Stanislava Schmidtová, Stanislav Valenta,  

Zdeněk Valenta 
 

 

 

 Průběžné informace o budování kanalizace a ČOV    

 Jednání o uzavření servisní smlouvy s firmou „Severočeská servisní a.s.“ na servis 

domácích čerpacích jednotek  a o provozování  firmou „Severočeská vodárenská a.s.“ stále 

probíhá. Řeší se úpravy na čistírně, respektive doplnění komponentů pro správnou funkci čištění 

odpadních vod. Domácí čístící jednotky se dovybaví zdvihacím zařízením pro snadnější vyjmutí 

čerpadla při poruše. 

Snahou všech, obce, stavební firmy i budoucího provozovatele je dosažení dobré úrovně čištění a 

servisu jak hlavní čistírny, tak i DČJ, které již máte, nebo budete mít umístěné na pozemcích. 

Začátek zkušebního provozu hlavní čistírny za fotbalovým hřištěm se přesouvá na  

konec února 2022 a přepojování domácností nastane během měsíce března 2022. 

S přepojováním pomůže i stavební firma, která stavbu provádí. Bude v zájmu všech, aby se do 

čistírny začalo tlakovat co nejrychleji.  

Nádoby na odpady budou umístěny všem, kteří jsou do projektu zapojeni. 

Dovybavení nádob čerpadly se zdvihacím zařízením začne probíhat během listopadu. 

Žádám občany, kteří nádoby mají, aby si dali připravit elektrický přívod ( viz minulý zpravodaj ) 

pro odzkoušení čerpadel, které vám zabudují do nádob. 

Žádám vás o trpělivost, jedná se pro naši obec o velkou akci a nechceme nic uspěchat na úkor 

kvality. 

Máte-li dotazy, směřujte je na OÚ – 724 168 476, nebo přímo na stavbyvedoucího pana Pokrupu, 

tel.č. 737 340 714,  popřípadě jeho zástupce pana Kysilku tel. číslo 777 445 441. 

 

 Mikulášská nadílka,  slavnostní rozsvícení vánočního stromu a senioři                                                                              

Z důvodu nepříznivé covidové situace, vládních opatření a především výskytu covidu v okenské 

škole rušíme plánovanou mikulášskou nadílku a setkání u vánočního stromu. Balíčky pro děti do 

12-ti let k Mikuláši roznese pracovník obce.   

Senioři, kterým je nebo bude v tomto roce 65 let obdrží dárkové poukazy v hodnotě 250,-Kč. 

 

 Sběrný dvůr v areálu firmy Atmos zůstane tento týden 24.11. a 27.11. z 

důvodu nemoce pracovníka obce pana Krupičky uzavřený. 
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 VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 3.11.2021 

Přítomno: 6 zastupitelů –  Eva Müllerová, Libor Henc, Michal Grolmus, Hana Uhlířová,  

Květoslava Doubková, Ivana Horčíková 

Omluven: Karel Holan 

Usn. č. 134/2021 

Na zastupitelstvu obce se projednala petice od občanů na zachování služeb pošty v obci. 

Host, zástupce České pošty pro náš region, pan Papoušek, vysvětlil podmínky provozování pošty 

Partner, kterou bude od 1.2.2022 provozovat fyzická osoba, konkrétně paní Hencová. Česká 

pošta bude nadále garantem provozu pošty v obci. Služby i provozní doba budou zachovány jako 

doposud. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce schvaluje své rozhodnutí neměnit, protože služby 

pošty pro občany budou zachovány. 

Hlasování:               pro: 6                    proti: 0                        zdržel: 0                             zajistí: starostka 

Usn. č. 138/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje přípravu smlouvy o provozování kanalizace a čistírny 

odpadních vod v Oknech Severočeskou vodárenskou společností a. s. (dále SVS, a.s. ) a přípravu 

smlouvy o budoucí smlouvě o předání po uplynutí 10-ti let doby udržitelnosti projektu „Okna – 

odkanalizování obce a ČOV“ do majetku SVS a. s. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí náklady na doplnění projektu vyplívajících z dodatečného 

projednání se SčVAK, a. s. na úpravu čístírny odpadních vod ve výši cca 300 000,-Kč bez DPH. 

Hlasování:               pro: 6                    proti: 0                        zdržel: 0                             zajistí: starostka 

Usn. č. 140/2021 

Zastupitelstvo obce po projednání a  zvážení covidové situace a finanční náročnosti kanalizace 

schvaluje, akci Masopust v roce 2022 nepořádat. 

Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                            zajistí: starostka  

Usn. č. 145/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vydání kladného stanoviska pro stavební řízení  

„Doplnění závor na přejezdu v km 24,645 (P3221) trati Bakov nad Jizerou – Česká Lípa“ 

Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                            zajistí: starostka 

 

Dále se schvaloval prodej pozemků v chatové oblasti p.č. 271/16 a 271/17, které byly odděleny 

z lesního pozemku 271/5 a vyjmuty z pozemků plnících funkci lesa. 

Došlo tím k zarovnání hranice lesního pozemku. 

Celé znění usnesení z 3.11.2021 naleznete na www.obecokna.cz v kolonce Obecní úřad – 

hospodaření obce. 

Poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce bude v úterý 7.12.2021  

od 17.00 hodin.  

 Důležité body: Schválení rozpočtu na rok 2022 ( návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední deskách ) 

                            Schválení komunitního plánu sociálních služeb ORP Česká Lípa do kterého je  

                            naše obec zapojena. 

                            Vícenáklady kanalizace    
                                                                                                                                                 Eva Müllerová 

http://obecokna.cz/
http://www.obecokna.cz/

