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Obec Jenštejn 
nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

ZÁPIS  
Z 16. JEDNÁNÍ KOMUNITNÍHO VÝBORU 

KONANÉ DNE 22. 1. 2014 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ 

Den konání: 22. 1. 2014 

Místo konání: Volnočasová místnost MŠ, Zlatnická 343 

Čas zahájení: 19:40 

Čas ukončení: 20:45 

Doba přerušení:  

Jména přítomných členů: Petr Beneš (PB), Oldřich Drcmánek (OD), Zdeňka 
Fryková (ZF), Jana Habartová (JHa), Jiří Hulík (JHu), 
Klára Zemanová (KZ) 

Jména nepřítomných 
(omluvených/neomluvených) členů: 

Zuzana Bezvodová (ZB), Adéla Rodná (AR), Miloslav 
Šnídl (MŠ), Daniel Tůma (DT), Táňa Sýkorová (TS) 

Hosté: Marie Rathouská (Česká pošta), Jana Ivanišová 
(zastupitelka), Petr Dovolil (místostarosta), +7 

Zápisem pověřen: J. Hulík 

Pořad jednání (dle oznámení): 1. Úvod 

2. Veřejná diskuze ohledně provozu a fungování 
pobočky České pošty v Jenštejně 

3. Různé 
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

 

Bod 1. - Úvod 

 
JHa uvedla jednání výboru a další bod jednání. 
 
 
Bod 2. - Veřejná diskuze ohledně provozu a fungování pobočky České pošty v 
Jenštejně 
 
Dle aktuální vyhlášky ČTU pobočku pošta v Jenštejně provozovat nemusí. Rozhodovacím 
kritériem je zejména počet obyvatel a dojezdová vzdálenost k nejbližší pobočce. 
 
M. Rathouská (dále ČP) – poslední jednání na OÚ proběhlo v pátek 17.1. Podolanka (od 
března) ani Přezletice nebudou spadat pod poštu Jenštejn (vyhovuje jim otevírací doba 
pobočky Vinoř). Radonice mají výdejní místo. Vytíženost pošty je nízká, aby ČP držela 
provoz pošty ve stavu z roku 2013. ČP i s panem místostarostou diskutovala možnost 
ukončení provozu pobočky a posílení provozu ve Vinoři. Vinoř je pro Jenštejn logická volba 
(dostupnost, služby). ČP nechce uzavírat poštu proti vůli občanů obce. Vzhledem 
k předpokládané vytíženosti ČP plánuje v každém případě omezit provoz pobočky. 
 
JHa – Vzhledem k předpokládanému rozšiřování obce a vzhledem ke složení obyvatel je 
pochopitelná snaha provoz pobočky zachovat. Význam by mělo i zachování stávajícího 
navrhovaného provozu.  
 
 
Diskuze: 
 
Pro rodinu má smysl provoz od cca 7 (dle ČP nelze) nebo alespoň jednou do pozdního 
podvečera.  
ČP – je komplikované zásilky ukládat na více míst. 
ČP – řešíme zlepšení doručování zásilek do domů 
pí. Kovandová – Jenštejn má i vazby do Brandýsa nad Labem  
ČP – větší nabídka služeb (CzechPoint, …) jen na větších pobočkách. Z pohledu pošty jsou 
varianty Vinoř i Brandýs srovnatelné. 
J. Ivanišová + ZF + P. Dovolil – preferujeme zachování pobočky, byl by to krok zpět 
ČP – pošta může nabídnout i mobilní výdejní místo 
ČP – v Jenštejně je jen zkrácený úvazek 
J. Ivanišová a P. Dovolil upozornili na výsledky podzimní ankety 
ČP – nepředpokládáme provoz dalších (nepoštovních) služeb. 
P. Dovolil – cestou by mohlo být provozování služeb pošty ve spojení s dalšími službami 
JHa a P. Dovolil upozornili na studii obce o předpokládaných nákladech na provozování 
partnerského místa (podrobněji například v Jenštejnském občasníku z června 2013)   
JHa – Není třeba mít otevřeno odpoledne i dopoledne v jediný den. Důležité je během týdne 
poskytnou obě možnosti. Návrh jsou 3 dopoledne a 2 odpoledne. 
16:00-18:00 je pro Jenštejn odpoledne dostatečné  
J. Ivanišová, P. Dovolil – obec se připojí k petici organizované Sdružením místních 
samospráv za záchranu venkovských pošt (www.smscr.cz) 
 
Do konce ledna bude z provozních důvodů platit dočasná otevírací doba Po 8:00-10:00 a Pá 
8:00-11:00. 
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Z diskuze vyplynul návrh na 3 dopoledne a 2 odpoledne (Po-St). Obec bude s ČP dále 
jednat. 
 
 
Bod 3. – Různé 
 
Aktuální informace o problému se školským obvodem 
J. Ivanišová - Brandýs nad Labem nemá zájem na vytvoření dlouhodobého školského 
obvodu z kapacitních důvodů, ale letos děti z Jenštejna dle možností přijme.  
ZF – Horní Počernice mají kromě ZŠ Spojenců volnou kapacitu. Část zastupitelstva není 
obecně proti vytvoření školského obvodu. Problém může být obecně postoj Prahy (viz. 
Satalice) 
P. Dovolil – Satalice nemohou z rozhodnutí Magistrátu vydat vyhlášku o školském obvodu 
P. Dovolil – obec upozornila Krajský úřad o problému s vytvořením školského obvodu 
 
JHa – Některé herní prvky na hřišti v Hradní vyžadují opravu. Hřiště není v majetku obce a 
bylo by vhodné zjistit názor majitele pozemku a hřiště na způsob jeho údržby. 
 
KZ – Termín Jenštejnských slavností se posouvá na 7.6.2014   
 
 
 

      V Jenštejně dne 22.1.2014 
 
 
                      …….…………………….………… 
        Mgr. Jana Habartová              
          předsedkyně výboru 
  


