
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 

POŠTOVNÍ SLUŽBY V TUCHLOVICÍCH 

Vážení spoluobčané,  
záměr České pošty s. p. o zřízení pošty 
Partner v objektu na náměstí č. p. 105 se ne-
zdařil, a to od samého začátku. Na listopa-
dovém zastupitelstvu obce nás zástupce stát-
ního podniku informoval o změnách, které 
nastaly a ve čtvrtek 6. prosince jsme obdrželi 
další negativní informace. Museli jsme velice 
rychle reagovat, aby byly poštovní služby 
v obci dále zachovány a neměli jsme jakouko-
liv časovou proluku na tyto služby do doby, 
než si poštu Partner převezme nový nájemce. 
Pokusíme se Vám vše popsat v jednotlivých 
bodech níže. Budoucí termíny, které uvádí-
me, jsou jen orientační, ale myslíme, že by-
chom je mohli (za obec) splnit: 
Co se událo v listopadu? 

• současný provozovatel pošty Partner dal 
České poště a.s. na adrese Náměstí č. p. 
105 výpověď 

• výpovědní doba je 6 měsíců a měla by 
končit cca v polovině měsíce dubna 2019 

Nabízelo se několik variant řešení této situace 
a jednou z možností, kterou preferovalo i ce-
lé zastupitelstvo bylo, aby poštu Partner pře-
vzal nový provozovatel, a to v prostorách 
bývalé pošty. 
Revokovali jsme proto usnesení o pronájmu 
těchto prostor (bylo již před podpisem nové 
nájemní smlouvy, ale nezahrnovalo poštovní 
služby) 
Co jsme se dozvěděli na schůzce 6. prosince 
a další informace: 

• provozovatel pošty Partner na Náměstí č. 
p. 105 je ve sporu s vlastníkem nemovitosti  

• vlastník nemovitosti chce situaci řešit ra-
zantně a to ukončením dodávky energií  

• nájemní vztah chce vlastník ukončit co 
nejdříve, pravděpodobně v pátek 14. pro-
since, tj. v době, kdy budete číst toto číslo 
Tuchlovických novin 

• aby nebyla časová proluka v poštovních 
službách, nabídla exklusivně obec prostory 
„dozoru“ na OÚ (první vchod před vcho-
dem do obecního úřadu) na adrese U Staré 
školy 83 

• upozorňuji, že poštu Partner 
v přechodném období nebude zajišťovat 
obec, ale stejný provozovatel jako dopo-
sud, doufejme, že za vydatné pomoci Čes-
ké pošty a.s. 

• zdůrazňuji, že nájem v prostorách obecní-
ho úřadu je velkorysá a mimořádná nabíd-
ka ze strany obce směrem k České poště 
a.s 

• obec v listopadu po zasedání zastupitelstva 
vypsala záměr nájmu na prostory bývalé 
pošty (pod knihovnou) s podmínkou, že 
krom svých podnikatelských záměrů musí 
být zajištěn provoz pošty Partner 

• přihlásil se nám jediný nájemce (provozo-
vatel), stejný jako v prvém případě, kterému 
jsme revokovali usnesení o nájmu 

• obec bude prostory rekonstruovat – vytá-
pění, podlahy, elektrický rozvod, sociální 
zázemí aj. s předpokladem, že bude ukon-
čena do konce dubna 2019 

Velké díky patří novému budoucímu nájemci 
prostor č. p. 39, protože převzít prostory s 
podmínkou provozu pošty Partner nebylo 
určitě jednoduché rozhodování.  
Děkujeme! Všichni se těšíme na nové, lepší 

služby, které jsou pro všechny občany naší 
obce potřeba. 

 Informace OÚ 

 

REKONSTRUKCE KOMU-
NIKACÍ „NA STRÁŽI“ 
Začátkem prosince proběhla první schůzka 
se zhotovitelem stavby společností Chládek 
& Tintěra. První fáze rekonstrukce byla 
předběžně domluvena na měsíc únor a měla 
by být dokončena do konce roku 2019. Bude 
zahrnovat opravu komunikací, chodníků, 
dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a 
okolních ploch. V minulém týdnu došlo též k 
hrubé opravě největších výtluků hlavní ulice 
Na Stráži (do doby její vlastní rekonstrukce) a 
současně se opravily výtluky před obecním 
úřadem (zde včetně frézování). Tyto opravy 
pro nás udělala společnost Froněk spol. s r.o. 
v rámci dokončení rekonstrukce ulic P. Bez-
ruče a Mírové. 

Informace OÚ 
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DISKOTANČENÍ 
Ráda bych tímto poděkovala Michaele Panenkové 
a Cukrárně Panenka za krásnou předvánoční akci 
pro děti, která se konala 10.12.2018 na náměstí v 
Tuchlovicích. Přítomna byla nejen známá sestava 
Diskotačení, ale také Mikuláš, andělé a strašidelné 
čertí peklo. Za všechna rozzářená dětská očka a 
nadšené rodiče děkuje  

Veronika Zelenková   
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