
                     , s.p. 

Oznámení pro obyvatele obce Lázně Libverda 

Vážení zákazníci České pošty, s.p., 

oznamujeme vám, že s účinností od 1.12. 2012 dochází ke změně formy poskytování našich služeb na 
území obce Lázně Libverda, přičemž od 30.11. 2012 bude pošta Lázně Libverda pro veřejnost trvale 
uzavřena.  

Od 1.12.2012 bude v prostorách Informačního centra Obecního úřadu Lázní Libverda (Lázně Libverda 17) 
zřízeno Výdejní místo České pošty, s.p., které bude poskytovat níže uvedené služby v rozsahu hodin pro 
veřejnost: Pondělí — Pátek 8,00 - 9,00 a 15,00 — 16,00 hod.: 

− Příjem a výdej obyčejných zásilek vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem obyčejných slepeckých zásilek 
vnitrostátních, výdej obyčejných slepeckých zásilek vnitrostátních a ze zahraničí 

− Příjem a výdej doporučených zásilek vnitrostátních a do/ze zahraničí, příjem a výdej doporučených 

balíčků, příjem doporučených slepeckých zásilek vnitrostátních, výdej doporučených slepeckých zásilek 
vnitrostátních a ze zahraničí, příjem a výdej cenných psaní vnitrostátních a do/ze zahraničí 

− Příjem a výdej obyčejných balíků vnitrostátních a ze zahraničí, příjem standardních balíků, příjem a výdej 
cenných balíků vnitrostátních a do/ze zahraničí, výdej balíků ,,NA POŠTU" a zásilkových balíků, výdej 
zásilek EMS 
Příjem poštovních poukázek typu A, C a platebních dokladů SIPO (na částku do 20 000,-) 
Převzetí stvrzených dodejek a vybraných peněžitých částek od příjemců poštovních zásilek, odesilatelů 
poštovních zásilek, odesilatelů poštovních poukázek 
Prodej poštovních cenin a zboží 

− Příjem žádostí o změnu místa dodání, změnu ukládací pošty, vystavení průkazu zmocněnce a opatření adresáta 

Klienty, kteří si odnášejí důchod od pošty Lázně Libverda, bude v nejbližších dnech kontaktovat pracovník 
pošty a projedná s nimi nový způsob výplaty důchodu (např. převodem na účet, doručování důchodu na 
adresu bydliště, popř. odnášku od jiné pošty). 

Doručování poštovních zásilek ve Vaší obci bude i nadále zajištěno prostřednictvím motorizovaného 
doručovatele pošty Frýdlant v Čechách. Poštovní  zásilky, k jej ichž převzetí vás vyzveme v případě 
neúspěšného pokusu o jejich dodání v místě uvedeném v adrese, budou uloženy a připraveny k vyzvednutí 
na Výdejním místě Lázně Libverda. 

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. 

Od 1. 12. 2012 můžete zásilku podat rovněž prostřednictvím mobilního obslužného místa, které zajišťuje 
dodání zásilek ve vaší obci každý pracovní den, přibližně v době: 10:45 — 11:00 hod. na stanovišti: „Před 
budovou čp. 17 Lázně Libverda - INFOCENTRUM". 

Jestliže si přejete podat zásilku ve vašem bydlišti (sídle), můžete kontaktovat našeho pracovníka následovně:. 

• při dodávání vám určených poštovních zásilek 
• na poště: 464 01 Frýdlant v Čechách, telefon 482 312 056 
• vhozením žádosti s uvedením bližších podrobností do poštovní schránky 
Stávající adresní PSČ zůstává zachováno. 

Plný rozsah poštovních služeb bude od 1. 2. 2013 zajišťován prostřednictvím Partnera, který 
bude umístěn v prostorách Informačního centra Obecního úřadu Lázně Libverda a pro 
veřejnost bude otevřen PO-PÁ  08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00 hod. 

 
Případné dotazy a nejasnosti Vám zodpoví vedoucí pošty Frýdlant v Čechách, tf.č. 482 312 056.  

S pozdravem 

Česká pošta, s.p. 
Region Severní Čechy 

http://hod.na/

