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Informace  
k rušení poboček České pošty, s.p. v některých částech města Liberce 
 
Na 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 28. ledna 2010 byla diskutována 
otázka budoucí obslužnosti obyvatelstva města Liberce poštovními službami. Impulsem pro toto 
téma bylo zejména již avizované zrušení pobočky České pošty, s.p. č. 5 v Liberci V – Kristiánově, 
konkrétně na sídlišti Králův Háj, ulice Dvorská, a to k 1. březnu 2010. K této záležitosti 
vystoupilo v diskusi několik občanů města Liberec, kteří s avizovaným zrušením poštovní 
pobočky na Králově Háji důrazně nesouhlasí a argumentují reálnou skutečností, že v této lokalitě 
žijí především starší obyvatelé, pro které je problém využívat poštovních služeb jinde než v místě 
bydliště. Zastupitelstvo města Liberec po diskusi podpořilo názor občanů a jednohlasně přijalo 
toto usnesení: Zastupitelstvo města si je vědomo významu pošty 5., zejména pro starší občany a žádá státní 
podnik Česká pošta o prověření možnosti zachování omezeného rozsahu provozu této pošty v dopoledních 
hodinách, případně v některých dnech v týdnu a ukládá primátorovi města zajistit předání tohoto usnesení 
odpovědným managerům.  
 
Následně došla dne 18. února 2010 Magistrátu města Liberec písemnost podepsaná 37 občany a 
označená jako petice za zachování poštovního úřadu Liberec V – Králův Háj. Dne 8. března 
2010 došla Magistrátu města Liberec písemnost označená jako petice a odeslaná Základní školou 
Ještědská s podpisy 109 občanů vyjadřujících nesouhlas s rušením poštovní pobočky v Dolním 
Hanychově. Obě tyto písemnosti neměly znaky petice v působnosti statutárního města Liberec 
dle příslušných ustanovení zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a to zejména z toho důvodu, 
že statutární město Liberec není kompetentní organizovat umístění a provoz poboček České 
pošty, s.p. a v uvedených případech nemůže věc ovlivňovat ani z titulu vlastnického práva, neboť 
pobočky pošty na Králově Háji a v Dolním Hanychově nesídlí v budovách v majetku města. 
 
Předně je nutné zopakovat, že statutární město Liberec nemá žádný legislativní nástroj, jak 
ovlivňovat umístění a provoz poštovních poboček státního podniku. Spolupráce mezi zástupci 
České pošty, s.p. a statutárního města Liberec (dále také jen SML) je v oblasti předávání informací 
tradičně dobrá. Primátor města Ing. Jiří Kittner se již před přijetím tohoto usnesení sešel se 
zástupci České pošty, s.p. zodpovědnými za fungování poboček. Byl informován o důvodech 
uzavírání poboček, které vedle neefektivity a nehospodárnosti stávajících řešení vidí Česká pošta, 
s.p. zejména v postupném ukončování nájemních smluv vztahujících se k prostorám stávajících 
poštovních poboček. V případě uzavírání poboček z důvodu ukončení nájemních smluv (zejména 
Králův Háj) zadal primátor Magistrátu města Liberec (dále také MML) zvážení možnosti 
přesunutí poboček do prostor SML. 
 
Primátor města po jednání zastupitelstva města odeslal regionální ředitelce České pošty, s.p. Ing. 
Olze Sykové přijaté usnesení s prosbou o zvážení uvedených argumentů proti zrušení poboček a 
o zaslání oficiálního stanoviska k této věci. Záležitost byla v pracovní rovině následně ze strany 
pracovníků České pošty, s.p. několikrát konzultována se zástupci MML. Cílem bylo najití 
možností spolupráce a podpora České pošty, s.p. v udržení poštovních služeb, například i 
alternativním způsobem (formou nových způsobů organizace např. Pošta Partner, v jiných 
prostorách atd.). Jednoduchému řešení zachování současného stavu poboček ovšem v některých 
případech brání skutečnosti, které nemůže SML ani Česká pošta, s.p. ovlivnit, zejména smluvní 
podmínky s majiteli prostor, kde končí nájemní vztahy uzavřené v minulosti na dobu určitou.  
 
Výsledkem je předběžná informace, že liberecké pobočky České pošty, s.p. č. 5, 8 a 13 nebudou 
k 1. březnu 2010 zrušeny a Česká pošta, s.p. bude, mj. ve spolupráci s městem, hledat cesty jejich 
udržení. Největším problémem se z tohoto pohledu ukazuje být pobočka č. 5 na Králově Háji, 



která sídlí v prostorách, které jsou pronajaty pouze do konce měsíce června a následně budou 
majitelem adaptovány pro školské potřeby (toto rozhodnutí vychází z potřeb majitele a je 
nezvratné). Pobočka č. 5 bude tedy k 30. 6. 2010 uzavřena (podle vyjádření zástupců pošty 
nikoliv zrušena). SML je v lokalitě držitelem již minimálního počtu alternativních prostor (cca 2 
možnosti), ve spolupráci s Českou poštou, s.p. probíhá ověřování možností přesunu pobočky. 
Pobočka č. 13 ve Starých Pavlovicích bude taktéž dočasně uzavřena ke konci června, neboť i zde 
již majitel objektu nesouhlasí s dalším prodlužováním nájemní smlouvy. Naproti tomu provoz 
pobočky v Dolním Hanychově by neměl být v nejbližší budoucnosti ukončen. 
 
Výše uvedené informace jsou prozatím pouze pracovní, jakmile obdrží statutární město Liberec 
oficiální vyjádření České pošty, s.p. k rušení uvedených tří poboček, bude zastupitelstvo města 
informováno; vyjádření bude předáno i občanům, kteří vyjádřili s rušením poboček nesouhlas. 
 


