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ZAZACHRAI{U
xťř#i*:^:,:ffirffi Po Šr NA vENKoYĚ
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice fuÍdtime Wádu CR, aby nečinila kroky

vidoucí i rušiní provozoven^české Pošty, s.p. a naopak umožnila zachovóní stóvujícího počtu i

rozmístění těchto provozoven. Dále vyzýváme Wtícl, čR, uby zajistila vypracovóní systému, který

by zajišt'ovatfungovdní celé stóvající sítě poštovních poboček a provozoven i do budoucnosti'

obáváme se, Že zrušení provozoven České pošty, s.p. povede k prohloubení úpadku života na

venkově a k další diskriminaci občanů zae il1icíct'r. Likvidací sítě provozoven České pošty by

venkov obdržel další ranu. Je nutné si uvědomit, že zv\áště v menších obcích se neustále zvyšuje

podíl sociálně slabých skupin ob1vatel, hlavně seniorů. Zrušené provozovny však způsobí

iroblémy i dalším - matkám s dětmi, zdravotně postiŽeným či nezaměstnaným. Důsledky likvidace

,itc p.orro'oven České pošty na venkově je proto nutné hodnotit nejen z hlediska ekonomického,

ale také z hlediska sociálního.

NepovaŽuj eme zadlouhodobě udržitelné řešení přesunutí části sluŽeb zrušené provozovny na třetí

s,ru;et t. Dosavadní zkušenosti nás opravňují k přesvědčení, že změny povedou nejen k degradaci

pošiou nabízenýchslužeb, ale také néposkyiuj i záruku, že dané sluŽby zůstanou v obci zachovány i

do budoucnosti.

Problematika rušení stávajícího rozsahu provozoven České pošty, s.p. je často účelově zlehčována'

Pro náš venkov, který je yelkým množstvím malých obcí v evropských podmínkách naprosto

unikátní, je přitom t"''to p.o6t ém zásaďní a jako takový je i vnímán mezi venkovskými občany'

Co bylo impulsem naší petice? Český telekomunikační uřad vládě v demisi v závěru letošního roku

preaúaaa navrt' naÍízení, které obEanům garantuje zachováttí pouze 2100 pošt. Zbylých 1100

"';r."''r.v"ň pouoo"k ojsuzuje k postupnánu zán7ku, nebo transformaci' která se ukazuie b}t

nevhodná. Takto si dostupnost poštovních sluŽeb rozhodně nepředstavujeme!

Z těchto důvodů požadujeme, aby Wúttu ČR nečinilu takové kroky, které by umožnily rušení pošt

, prn,rtrt česki pošty ,r runkirě-a uskutečnila naopak taková opa.tření, která by garantovala

eiistenci stávující sítě provozoven Ceské pošty i do budoucnosti.

Děkujeme.

Za petiční výbor:
tng. 

^Juna 
JuřenĚáková, Rokytnice l 81 , 763 21 Slavičín * *

Mgr. Tomáš Chmela, Dlouhá 786,'763 2l Slavičín
m!. vgr. Jan Sedláček, Moravské KřiŽánky 160,59202 Křižánky *

Josef Čamra, Křeč 101, 39495 I(řeč

Zastupovat petiční výbot při jedndní se sÍútními otgúny je oprávněna Ing. Jana Juřenčáková, Rokytnice 1 81 , 1 63 21

Slavičín

Podpisový arch k petici je vystaven na obecnin úřadě v LutÍně.
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