Oznámení pro obyvatele
Vážení zákazníci České pošty, s.p.,
s účinností od 1.4. 2016 dochází ke změně formy poskytování našich služeb na území obce StraškovVodochody.
Na základě těchto změn bude pošta Straškov-Vodochody od 31.3.2016 pro veřejnost trvale uzavřena (naposled
bude své služby poskytovat 30.3.2016).
Od 1.4.2016 bude na adrese Straškov 187, 411 84 Straškov-Vodochody provozován Jednotou, spotřebním
družstvem v Rakovníku Partner České pošty, s.p., který bude poskytovat níže uvedené služby v rozsahu
hodin pro veřejnost: PO – PÁ 8:00-11:00 a 13:00-16:00 hod..
- Příjem a výdej obyčejných zásilek vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem a výdej obyčejných slepeckých
zásilek vnitrostátních a ze zahraničí, příjem a výdej Tiskovinových pytlů – Obyčejných ze zahraničí
- Příjem a výdej doporučených psaní a zásilek vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem a výdej doporučených
balíčků, příjem a výdej doporučených slepeckých zásilek vnitrostátních a ze zahraničí, příjem a výdej
cenných psaní vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem a výdej Tiskovinových pytlů – Doporučených do/ze
zahraničí
- Příjem obyčejných balíků a výdej obyčejných balíků vnitrostátních a ze zahraničí, příjem Standardních
balíků, příjem a výdej cenných balíků vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem a výdej Balíků Do ruky,
příjem a výdej Balíků Na poštu, výdej zásilek EMS, příjem zásilek EMS vnitrostátních a do zahraničí,
- Příjem vnitrostátních poštovních poukázek typu A, C, zahraničních poštovních poukázek Z/A a Z/C a
platebních dokladů SIPO
- Převzetí stvrzených dodejek a vybraných peněžitých částek od příjemců poštovních zásilek, odesilatelů
poštovních zásilek, odesilatelů poštovních poukázek
- Příjem poštovních poukázek B a D, výplata hotovostí zasílaných prostřednictvím Poštovních poukázek
B,C, D a vrácených poukázek typu A, Z/A a Z/C, výplata uložených a doslaných výplatních dokladů Důchody
- Služby Poštovní spořitelny - vklad v hotovosti na účet prostřednictvím platební karty, výběr hotovostí
z účtu prostřednictvím platební karty, příkaz k úhradě z účtu prostřednictvím platební karty, bezhotovostní
platba Maxkartou/platební kartou za služby a zboží, příjem Složenek, vplacení dobírkových Složenek,
bezhotovostní úhrada Složenky a Poštovní poukázky A, výplata Výplatní poukázky ČSOB-ČP, výplaty
z vkladních knížek, příjem výplatních šeků, příjem příkazů k úhradě, příjem vkladových a úrokových
poukázek, příjem vkladů na vkladní knížky, výplata šekových poukázek
- Prodej poštovních cenin a zboží
- Příjem reklamací, žádostí o změnu místa dodání, změnu ukládací pošty, vystavení průkazu zmocněnce a
opatření adresáta atd.
Doručování poštovních zásilek ve Vaší obci bude i nadále zajištěno prostřednictvím Dodejny II Roudnice nad
Labem.
Poštovní zásilky, k jejichž převzetí Vás vyzveme v případě neúspěšného pokusu o jejich dodání v místě
uvedeném v adrese, budou uloženy a připraveny k vyzvednutí u Partnera Straškov-Vodochody.
Jestliže Vám ukládání poštovních zásilek nevyhovuje, na Vaši žádost připravíme zásilky k vyzvednutí na Vámi
vybrané poště. Pokud jste již o změnu ukládací pošty požádali, Vaši žádost i nadále respektujeme.
Stávající adresní PSČ zůstává zachováno.
Nejbližší pobočka v okolí je pošta Roudnice nad Labem, na adrese Husovo náměstí 69, hodiny pro veřejnost
PO-PÁ 8:00-18:00 hod. a SO 8:00-12:00 hod. Informace o všech našich pobočkách získáte na
www.ceskaposta.cz, popř. na zákaznické lince 840 111 244.
Případné dotazy týkající se podání zásilek Vám zodpoví vedoucí pracovníci pošty Roudnice nad Labem,
telefon 416 809 130, dotazy týkající se dodání zásilek Vám zodpoví vedoucí pracovníci Dodejny II Roudnice
nad Labem, telefon 416 809 142.
S pozdravem
Česká pošta, s.p.
Pobočková síť Severní Čechy

