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SČÍTÁNÍ LIDÍ, DOMŮ A BYTŮ
Jak jste se již jistě dozvěděli z hromadných sdělovacích
prostředků, proběhne v letošním roce v celé České
republice pravidelné sčítání lidi, domů a bytů. Legislativní
zakotvení má sčítání lidu v zákoně č. 296/2009 Sb. ze dne
22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším
statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných
údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit.
Následující sčítání je připravováno na březen 2011 –
rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března
2011.
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování
a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje Český statistický
úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací
při sčítání je Česká pošta, s. p.
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu
novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační
technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím
související legislativní opatření, nově tak přibude např.
dotaz na registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným
způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich
příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou
žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty,
televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení
domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má
rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k
internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací
formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo
prostřednictvím datových schránek. Tento způsob
předávání informací patří v současnosti mezi
nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů
pracovníci České pošty.
→

Od 7. do 25. března navštíví sčítací komisaři
každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro
všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či
podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku
v domácnosti třeba jen přechodně).

Sčítací komisař bude při roznosu formulářů nosit
viditelně umístěný speciální průkaz sčítacího komisaře,
kterým se na požádání prokáže společně s občanským
průkazem při návštěvě v každé domácnosti. Zároveň
bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým
logem České pošty.
→
Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá
Vám sčítací formuláře. Požádá Vás o potvrzení jejich
převzetí podpisem. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud
ho sami nevyzvete. Zároveň Vám předá vysvětlivky k
vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace.
→
Komisař přinese do domácnosti celkem tři
formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti
dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé
nebo správci domů)
Vzor průkazu a tašky

Pokud vás při roznosu formulářů zastihne komisař v
místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři
dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám
bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař
údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře. O pomoc s
vyplněním můžete požádat sčítacího komisaře. Jeho
úkolem není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také
pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či
nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě
jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od
nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a
formuláře za ně kompletně vyplní.
OSTATNÍ PODROBNOSTI VÁM NA POŽÁDÁNÍ
SDĚLÍ SČÍTACÍ KOMISAŘ:

Naďa Kolenčíková
číslo průkazu: 00 -11-96760
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 19. března 2011 (sobota) se uskuteční svoz nebezpečných složek odpadu.
Zabezpečovat jej bude partnerská svozová společnost Marius Pedersen.
Odevzdat bude možno např.:
→
→
→
→
→
→
→
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→
→

staré lednice, pračky, televize, monitory, výpočetní techniku
materiál kontaminovaný ropnými látkami (hadry, plechovky, motorové filtry)
vyjetý olej
autobaterie a drobné alkalické bateriové články
zářivky
syntetické barvy a laky, mořidla
lepidla a pryskyřice
zdravotnický materiál, prošlé léky
fotochemikálie
pesticidy
obaly od barev, rozpouštědel a materiály jimi znečištěné (štětce, hadry, plechovky)

Kapalné nebo tekuté látky musí být předány k likvidaci v uzavřených obalech.
Svoz bude organizován tak, že občané shromáždí odpad na stanoveném místě
a svozová firma jej naloží a odveze.

V Lišnici proběhne svoz od 1055 do 1120
V Nemilkově od 1125 do 1150
Od občanů obce Koporeče zabezpečí svoz odpadu
zaměstnanci OÚ v pátek 18. 3. 2011.
Odpad bude soustřeďován v prostorech,
kde se nachází kontejnery na tříděný odpad.

Zároveň žádáme občany, aby pokud možno odpady neshromažďovali na
určených místech dříve než ve čtvrtek, respektive v pátek
před datem svozu.
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