
 

 

Vážený pan starosta 

Ondřej Gros 

Úřad MČ Praha 8 

Zenklova 35 

180  48 Praha 8 - Libeň 

 

 

 

 

Vážený pane starosto, 

dovoluji si Vás tímto informovat, že Česká pošta, s. p. připravuje mimořádnou odstávku provozu datové sítě. 
V rámci této akce dojde k souvislému výpadku služeb, kdy nebudou dostupné veškeré centrální systémy  
a síť České pošty.  
 
Odstávka provozu datové sítě je zcela mimořádná a týká se všech poboček České pošty, s. p.  
a to i pošt Praha 8, Sokolovská 260/143, Praha 81, Lodžská 850/6 a Praha 82, Burešova 1663/6. 
Uskuteční se po dobu nezbytně nutnou, a to v rozsahu od pátku 18. 06. 2021 od 19:00 hodin do neděle  
20. 06. 2021.  

V rámci této mimořádné akce dojde k souvislému výpadku služeb, provozovny tak budou v off-line režimu  
a na provozovnách bude znemožněno provádění veškerých služeb.  

Níže zasíláme rozsah omezení otevírací doby od pátku 18. 06. 2021 do neděle 20. 06. 2021: 

Hodiny pro veřejnost pošty Praha 8: 
Sobota 19. 06. 2021 – zavřeno 
 
Hodiny pro veřejnost pošty Praha 81: 
Pátek 18. 06. 2021 – od 09:00 do 19:00 hodin 
Sobota 19. 06. 2021 – zavřeno 
Neděle 20. 06. 2021 - zavřeno 
 
Hodiny pro veřejnost pošty Praha 82: 
Sobota 19. 06. 2021 – zavřeno 
 

 

 

Váš dopis značky / ze dne 

 
Naše značka 

JID: 430275/2021/ČP 
Vyřizuje / linka 

J. Pokorná/954 401 058 
Místo odeslání / dne  

Praha/19.05.2021 
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Odstávka je mimořádná svým rozsahem, co se týká počtu poboček a omezení poštovních služeb. Klienti 
budou o uzavření pobočky České pošty informováni informační vývěskou, kterou bude pošta označena.  
Na základě výše uvedeného bychom Vás chtěli požádat o případné umístění krátké informace o odstávce  
i na Vaše webové stránky.  
 
S úctou a pochopením 
 
 
                  Hana Tmejová v. r.  

ředitel Pobočkové sítě Praha 
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