
srpen  2020

Info č. 33

Statutární město Opava

Městská část Vávrovice
Karlovec | Palhanec | Vávrovice | Držkovice

OD ZÁŘÍ BUDE VE VÁVROVICÍCH 
POŠTA PARTNER
Poslední prázdninový den mělo dojít ve  Vávrovicích 
ke  zrušení pobočky České pošty. Úřad městské části 
však považuje provoz pošty pro občany jako důležitý 
a  bude proto od  začátku září provozovat tzv. poštu 
Partner, která zajistí všechny běžné služby. Na  poště 
dojde pouze k ukončení prodeje novin a časopisů, které 
je možné zakoupit v obchodě ve Vávrovicích.

Pošta Partner bude provozována ve stávajících prosto-
rách pošty v Domu služeb a na jejím provozu se bude 
podílet Česká pošta spolu s Městskou částí Vávrovice.

Provoz služeb bude zajišťovat ekonomka úřadu měst-
ské části paní Foltýnová, v  úředních hodinách pošty 
tak bude možné vyřizovat i záležitosti týkající se měst-
ské části - úhrady poplatků za psy, vyzvedávání sáčků 
na  exkrementy, rezervace Sokolovny, Domu služeb 
nebo Kulturního domu a úhrada poplatků z pronájmů. 
Zároveň bude možné podávat žádosti, připomínky či 
stížnosti týkající se naší městské části.

S  otevřením pošty Partner souvisí i  změna úředních 
hodin na  Úřadu městské části Vávrovice, kdy bude 
úředním dnem pouze pondělí od 15 do 18 hodin.

V první dny provozu Pošty Partner prosíme o shovíva-
vost, některé úkony mohou trvat delší dobu.

Poskytované služby:

• Příjem a výdej listovních a balíkových zásilek

• Příjem poštovních poukázek a platebních dokladů SIPO

• Výplata poštovních poukázek a důchodů

• Vybrané služby Poštovní spořitelny

• Prodej poštovních cenin a zboží

Provozní doba pošta Partner:

Pondělí 08:00 – 10:00 14:00 – 17:00
Úterý 08:00 – 10:00 
Středa 08:00 – 10:00 14:00 – 16:00
Čtvrtek 08:00 – 10:00 
Pátek 08:00 – 10:00

Úřední hodiny Úřadu MČ Vávrovice

Pondělí 15:00 – 18:00

INFO – informace Úřadu Městské části Vávrovice, Jantarová 288/18, 747 73 Vávrovice.
E-mail: vavrovice@opava-city.cz, internet: www.opava-city.cz/vavrovice/
Úřední hodiny: každé pondělí 15 – 18 hod.
Telefonické kontakty: 604 229 420 – Miroslav Kořistka (starosta), 604 229 419 – Jiří Koreník (mís-
tostarosta), 604 229 418 – Romana Foltýnová (ekonomka, pošta Partner), 553 793 065 – úřad MČ.
Neprošlo jazykovou úpravou, za vydání odpovídá Miroslav Kořistka.


