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CITÁT NA ÚVOD
K čemu nemáme dnes dost odvahy, k tomu už zítra nebudeme mít dost sil.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
před několika dny jsem procházel poloprázdnou ulicí kolem
květinářství, které bylo díky vládním opatřením jako jediné
v celé ulici otevřené a které uvnitř zářilo různými barvami a
krásná omamná vůně květů linoucí se pootevřenými dveřmi ven
na ulici mě i přes respirátor upoutala natolik, že jsem se chvíli
zastavil a nechal se očarovat. Vzpomněl jsem si, že jsem vždy
v tuto dobu kupoval mámě a babičkám jednu snítku frézie a
narcis, jen tak pro potěšení nebo snad proto, aby její vůně
vyčarovala na jejich tvářích úsměv. Darovat jen tak někdy
kytičku je důležité, a jelikož vím, že to v dnešní době není vždy
jednoduché se osobně potkat, posílám všem ženám kytičku
alespoň touto fiktivní formou. Všem mužům děkuji za starost o
rodiny a nám všem občanům našich obcí upřímně děkuji, že
společně již rok zvládáme nelehkou situaci dnešních dnů a
společně s Vámi všemi věřím, že již brzy bude lépe. Určitě
bude! Astronomické jaro je tady a zima se své vlády nechce jen
tak jednoduše vzdát. Na jaro se jistě netěším jen já, ale i spousta
Vás a sám za sebe řeknu upřímně, že je to mé nejoblíbenější
roční období. I když byla zima mírná, zůstal po ní kolem našich
obydlí nepořádek, který je potřeba uklidit. Upřímně si myslím,
že je ještě čas, ale i tak předem děkuji Vám všem, kteří pomůžete
obci s úklidem veřejných prostranství. Víte, dnes to již není
samozřejmostí, ale já můžu na tomto místě s hrdostí říci, že u

nás to stále silná většina bere jako svoji povinnost a to si jistě
zaslouží, abych se o tom veřejně zmínil.
Vážení občané, do života člověka patří kromě radosti a
starostí i nárok na spokojený život, a to nejen doma uvnitř
v rodině, ale také v místě, kde žije. Tím myslím samozřejmě
naše obce, náš domov. Je tedy důležité, abychom pro ten
spokojený život v obci stále pracovali na jejich rozvoji
s ohledem na zkvalitnění služeb, občanské vybavenosti a
mnohých dalších. Jedním z důležitých kroků je i připravený
vyrovnaný rozpočet obce Troubelice pro letošní rok, který je
samozřejmě závislý jak na vlastních zdrojích, tak i na zdrojích
poskytnutých z dotací a zdrojích cizích. Věřím, že se podaří
z výčtu plánovaných akcí vybudovat většinu z nich, protože
některé jsou vázány právě dotačními prostředky a jejich
budování bude záviset na potřebném obdržení dotace. Jelikož
stále čekáme na rozhodnutí o získání dotací a finančních
prostředků na mnohé z naplánovaných akcí, záměrně uvedeme
jejich reálný výčet a plán pro letošní rok v příštím vydání
Zpravodaje obce. Již nyní ale můžu říci, že rozvoj obcí současná
koronavirová krize neohrozí, to samozřejmě nechceme a
nemůžeme připustit. Děkuji Vám za důvěru a všem přeji hlavně
hodně sil do dalších dnů, krásné Velikonoce, které budou letos
opět jiné a hlavně pevné zdraví! Opatrujte se prosím!
Ondřej PLAČKO, starosta

VELIKONOČNÍ POZDRAV Z FARNOSTI
Milí spoluobčané, pomalu nám začíná jaro. Před rokem jsme
doufali, že ho budeme prožívat už obvyklým způsobem bez
omezení. Bohužel to tak ještě nebude. Proto nelze pozvat
všechny na oslavu Velikonoc. Snad nám zůstane aspoň těch 10%
účastníků bohoslužeb. To znamená, že bez předchozího
přihlášení není možné na bohoslužby přijít. Pro mnohé z Vás
znamená současná situace větší napětí a více starostí, i když
mnohé aktivity mimo domov nejsou možné. Přeji Vám, abyste
přes všechny starosti dokázali aspoň na chvíli pohlédnout
pozorně na probouzející se přírodu. Vždyť i na malém kousku
zahrádky, louky, nebo v lese je možné vidět mnohé zázraky
života. Přeji Vám, ať Vás naplňuje tento pohled nadějí, že ani
lidský život nekončí, ale proměňuje se. To je hlavní poselství
Velikonoc. I když některé zasáhla ztráta někoho blízkého, může
tuto bolest tišit naděje, že máme možnost se jednou znovu setkat,
až i náš život bude proměněn. Studentům a žákům vyprošuji
zvládnutí různých zkoušek. Těm, kteří se připravují na povolání,
vyprošuji, aby se jim podařilo dostat se na školy, které je připraví
na činnost, ve které najdou radost a naplnění. Ze zkušenosti

víme, že bez překážek to nejde. A dnes není moc chuti nějaké
překážky zdolávat. Ale právě tehdy člověk roste a dozrává
v zodpovědnou osobnost.
I přes nepříznivou situaci bychom letos chtěli opět připravit
„Noc kostelů“. Vychází na pátek 28. května. I když program asi
nebude moci být pro velké skupiny, předpokládám, že se dá
využít farní zahrada a v kostele může být prostor pro ztišení.
Letos je také několik zajímavých výročí, která si při tom
můžeme připomenout. Například si připomínáme 1100 let
od mučednické smrti sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Dále je
to 170 let od narození a 100 let od nástupu do úřadu
olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který mimo
jiné povzbudil k zakládání farních charitních společenství, které
předcházely dnešní organizaci Charita Česká republika. Po první
světové válce nebyla situace mezi lidmi jednoduchá, mnozí žili
v bídě a farní charity byly organizovanými skupinami, které
pomáhaly potřebným.
V této době přeji zdraví a sílu, upevnění vzájemných vztahů a
pokoj a naději v srdci.
Karel JANEČKA, farář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea v březnu:
PETŘÍKOVÁ Růžena, Troubelice
89 let
BLAŽEK Josef, Troubelice
DUBOVÁ Jana, Troubelice
89 let
POSPÍŠIL Josef, Lazce
FILIP Jaroslav, Troubelice
87 let
ŠMÍD Jaromír, Troubelice
SMÉKALOVÁ Danuše, Troubelice
85 let
KRÁLOVÁ Marie, Troubelice
PATÁK František, Troubelice
82 let
WEIGELOVÁ Jana, Troubelice
AXMANOVÁ Jiřina, Troubelice
82 let
WEIGEL Jiří, Troubelice
UTĚŠENÁ Marie, Troubelice
80 let
MATEČKOVÁ Jiřina, Troubelice
MIKULÁČKOVÁ Jarmila, Troubelice
79 let
KOTRÁŠ Miroslav, Troubelice
VYHNÁNKOVÁ Marie, Troubelice
78 let
MÁNEK Vlastimil, Troubelice
MATĚJÍČKOVÁ Jarmila, Troubelice
78 let
DURČÁKOVÁ Marcela, Troubelice
FRYČAR Antonín, Troubelice
76 let
Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.

71 let
71 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let
55 let
55 let
55 let

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obec nabízí pomoc
Stále platí nabídka pomoci obce Troubelice se zajištěním léků. Občané, kteří nemají možnost si sami vyzvednout léky v lékárně, si
mohou nechat zaslat ošetřujícím lékařem e-recept na tel. 724 030 067 (místostarostka obce Jana Kobylová). Léky Vám vyzvedneme
a následně doručíme domů. Budete-li potřebovat i jakoukoliv jinou pomoc, neváhejte se na nás obrátit na telefonu 724 030 067
nebo 585 032 108.

Sběr železa v Troubelicích a Dědince
Oznamujeme občanům, že troubeličtí hasiči provedou v pátek 26. března 2021 od 16.00 hodin sběr starého železa v Troubelicích
a v Dědince. Železný odpad prosím shromážděte ve svých dvorech, odkud bude členy SDH Troubelice odvezen. Těžké a objemné
věci budou na požádání vyneseny.

Sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu
Obec Troubelice, ve spolupráci se společností EKO-UNIMED s.r.o. Medlov, pro Vás připravila mobilní sběr nebezpečného
odpadu a elektroodpadu, který proběhne v sobotu 10. dubna 2021 a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém sběrná
vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích, kde budete moci předat odpady obsluhám vozidel. Odpady odložené
na stanovišti před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny!
Druhy přebíraných odpadů: bateriové monočlánky,
Místo zastávky
Hodina zastávky
Lazce / u váhy /
08.00 – 08.30 hodin automobilové akumulátory, oleje, barvy, ředidla,
Troubelice dolní konec / u bytovky /
08.45 – 09.00 hodin kyseliny, pesticidy, léky, rtuťové zářivky
Troubelice střed / u sokolovny /
09.10 – 09.40 hodin a výbojky, nádoby se zbytky chemikálií, vysloužilé
Troubelice horní konec / u orlovny /
09.45 – 10.00 hodin elektrospotřebiče, televizory, lednice a mrazáky.
sídliště / u hřiště /
10.05 – 10.35 hodin Ostatní objemný odpad z obcí (textil, nábytek,
peřiny,
matrace,
vyřazené
Pískov / náves /
10.45 – 11.15 hodin koberce,
Dědinka / náves /
11.30 – 11.45 hodin elektrospotřebiče, pračky a podobně).
Upozorňujeme, že nebezpečný odpad není odpad, který lze třídit! Dále upozorňujeme, že nebude přebírán eternit a
pneumatiky! Všechny odpady lze odevzdat bezplatně, akci hradí obec Troubelice z vybraných poplatků za odpady.
Firmy a podnikatelé musí tento sběr uhradit, respektive musí mít uzavřenou příslušnou smlouvu o likvidaci nebezpečného
odpadu s firmou, která likvidaci provádí a tuto likvidaci ze zákona dokladují odboru životního prostředí uničovské radnice!
Sběr bude probíhat za zvýšených epidemiologických opatření.

Vodné a stočné v obci Troubelice
Zastupitelstvo obce Troubelice na svém
10. zasedání, 10. března 2021, schválilo
cenu stočného v obci Troubelice a místní
části Pískov ve výši 28 Kč vč. DPH, za 1
m3 stočené vody. Cena za 1 m3 je
vypočítána z části nákladů minulého roku
a je tvořena z částky 24 Kč, což je část
nákladů na provozování kanalizace a
čistírny odpadních vod Troubelice a
částky 4 Kč, která bude z každého 1 m3
odváděna
do
fondu
obnovy
infrastrukturálního
majetku
obce
Troubelice, tak jak stanoví zákon o
vodovodech a kanalizacích. Na tomto
místě je nutné ještě uvést, že samotná
obec dofinancovává částku skutečných
nákladů zhruba 2 mil. Kč, protože
ve velké části obce je jednotná
kanalizační síť (splašková i dešťová
kanalizace) a do čistírny odpadních vod

tak vtéká také dešťová voda, která je zde
přečištěna a tento náklad na její přečištění
není započítán na vrub celkových
nákladů. Řešením by byla výstavba nové
kanalizace v obci, kterou by došlo
k oddělení
dešťové
a
hloubkové
kanalizace, ale tahle varianta vzhledem
k velkým finančním nákladům je
v současné době nereálná.
Dále zastupitelstvo obce Troubelice
schválilo cenu vodného v Lazcích ve výši
42 Kč vč. DPH, za 1 m3 odebrané vody.
Cena za 1 m3 je vypočítána z nákladů
minulého roku a je tvořena z částky 40
Kč, což jsou náklady na provozování
vodovodu v Lazcích a částky 2 Kč, která
bude z každého 1 m3 odváděna do fondu
obnovy infrastrukturálního majetku obce
Troubelice, tak jak stanoví zákon o
vodovodech a kanalizacích. Velkým

problémem
v Lazcích je
velice malý
odběr vody
do
domácností.
Pokud by se
odběr zvýšil,
voda by mohla radikálně zlevnit, jelikož
obec Troubelice má stále stejné základní
náklady i přes malý odběr a množství
odebrané vody v samotném výpočtu ceny
hraje velkou roli, což je logické.
Poplatek za vodné a stočné bude občanům
vyčíslen na faktuře, kterou obdrží do
svých schránek. Termín splatnosti
vodného v obci Lazce je vždy uveden na
faktuře, termín splatnosti poplatku za
stočné je stanoven do 31. 10. 2021.

Fotím, fotíš, fotíme aneb „Troubelice od jara do zimy“
Jaro je tu a tak znovu připomínáme výzvu pro všechny nadšené troubelické fotografy - vytvořte s námi
jedinečnou sbírku fotografií zajímavých míst naší obce a staňte se spoluautory kalendáře pro rok
2022. Vybrané originální snímky v co nejvyšší kvalitě a ve formátu JPG můžete zasílat průběžně až do
30. října 2021 na adresu mistostarosta@troubelice.cz. V e-mailu uveďte prosím Vaše jméno a příjmení,
adresu, telefonní kontakt a místo, které je na fotografii zachyceno. Foto lze přinést i osobně na OÚ uložené
na CD nebo na flash disku. Nejzdařilejší fotografie budou odměněny hodnotnými věcnými cenami.
Zasláním fotografie potvrzujete, že jste jejím autorem a současně souhlasíte s jejím zveřejněním, včetně
Vašeho jména. Vzhledem k nařízení GDPR nebudeme zařazovat fotografie osob. Děkujeme za pochopení
a těšíme se na zajímavé „úlovky“ z Vašich vycházek.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Výtah usnesení z 10. zasedání, konaného dne 10. 3. 2021
1) Zastupitelstvo obce Troubelice mimo jiné schvaluje:


















přidělení dotací z rozpočtu obce Troubelice v roce 2021, na základě Programu č. 1/2015/P a vyhlášené výzvy k tomuto
programu, konkrétním žadatelům, kteří podali předepsanou žádost.
rozpočet obce Troubelice na rok 2021 a účetní závěrku obce Troubelice za rok 2020.
inventarizaci majetku obce Troubelice za rok 2020, včetně Zprávy o inventarizaci majetku.
Řád veřejných pohřebišť obce Troubelice.
cenu stočného v obci Troubelice a místní části Pískov pro rok 2021 ve výši 28,- Kč/m3 stočené vody, vč. DPH s první
sníženou sazbou daně (z toho převod 4,- Kč z 1 m3 skutečně fakturovaného množství stočené vody v daném roce, do fondu
obnovy majetku kanalizace a ČOV ve vlastnictví obce Troubelice, vč. DPH s první sníženou sazbou daně a příslušného
rozpočtového opatření v rozpočtu obce Troubelice na rok 2021).
cenu vodného v místní části Lazce pro rok 2021 ve výši 42,- Kč/m3 odebrané vody z veřejného vodovodu, vč. DPH s první
sníženou sazbou daně (z toho převod 2,- Kč z 1 m3 skutečně fakturovaného množství odebrané vody v daném roce, do
fondu obnovy majetku vodovodu ve vlastnictví obce Troubelice, vč. DPH s první sníženou sazbou daně a příslušného
rozpočtového opatření v rozpočtu obce Troubelice na rok 2021).
na základě cenové nabídky a po projednání, dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, přímé zadání veřejné zakázky - zakázky malého rozsahu - „Opravy místních komunikací v majetku obce
tryskovou metodou“, společnosti ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70, Šumperk, IČ: 28586484, včetně
zplnomocnění pro starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.
na základě cenové nabídky a po projednání, dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, přímé zadání veřejné zakázky - zakázky malého rozsahu - „Oplocení čistírny odpadních vod Troubelice“,
společnosti Ploty Design s.r.o., Klopina 167, Klopina, IČ: 06065201, včetně zplnomocnění pro starostu obce k podpisu
příslušné smlouvy.
a zplnomocňuje starostu obce, s ohledem na usnesení Zastupitelstva obce č. 124d/9/2020, k oslovení bankovních domů, u
kterých má obec Troubelice hlavní podnikatelské účty, k podání nabídky úvěru na financování investiční akce "Sokolovna
Troubelice, jakožto polyfunkční komunitní centrum obce Troubelice".
zrušení Obecní knihovnu v Lazcích, základní knihovna, provozovatel Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352; IČ:
00299570, zapsanou u Ministerstva kultury ČR, pod evidenčním číslem 5065/2003. Uvedenou službu zajistí s ohledem na
malý zájem o tuto službu, osobní roznos knih.
účetní závěrku za rok 2020 a hospodaření, vč. přesunu kladného hospodářského výsledku z roku 2020, Mateřské školy
Troubelice, příspěvkové organizace, 783 83 Troubelice 336; IČ: 75028883, do rezervního fondu organizace.
účetní závěrku za rok 2020 a hospodaření, vč. přesunu kladného hospodářského výsledku z roku 2020, Základní školy
Troubelice, okres Olomouc, příspěvkové organizace, 783 83 Troubelice 313; IČ: 75028875 do rezervního fondu a
rezervního fondu z ostatních titulů organizace /hlavní i vedlejší hospodářská činnost/.
na základě podané písemné žádosti o odkoupení části pozemku, č. j. TRO 176/MP/2021, zveřejnění záměru dle § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na odprodej pozemku parc. č. 3 - ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 45 m2, v katastrálním území Pískov, zapsané na listu vlastnictví 10 001 pro obec Troubelice, za těchto
podmínek prodeje: cena pozemků je stanovena minimálně za zastupitelstvem obce stanovenou částku 50,- Kč/1m2 nebo
za částku stanovenou soudním znalcem, pokud bude vyšší (bude upřesněno po vypracování posudku), kupující uhradí
veškeré náklady spojené s prodejem uvedených pozemků; v případě více zájemců rozhodne vyšší nabídková cena; žádost
o odkoupení předmětu prodeje nebo nabídka bude doručena na podatelnu obecního úřadu (osobně nebo poštou), dle
termínů uvedených v předmětném záměru, společně se samotnou nabídkou kupní ceny, v zalepené obálce, označené jako
"Nabídka kupní ceny pozemků Pískov" společně s označením žadatele; zastupitelstvo obce si dále vyhrazuje právo bez
udání důvodu, předmětný majetek neprodat a zplnomocňuje starostu obce ke zveřejnění záměru.

2) Zastupitelstvo obce Troubelice mimo jiné neschvaluje:


prodej pozemku par. č. 721 - zahrada, o výměře 39 m2, v katastrálním území Troubelice, zapsanou na listu vlastnictví
10001 pro Obec Troubelice, žadatelům manželům KMB*, z důvodu plánovaného záměru obce na využití předmětné
parcely pro vedení podzemního vedení veřejného osvětlení a rekonstrukci přilehlého chodníku.

Celé usnesení je k dispozici na obecním úřadě, úřední desce obce a na www. troubelice.cz.

INFORMOVANOST OBČANŮ
E – rozhlas. Stále jste se nezaregistrovali? Je to chyba, přicházíte o cenné informace
Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být
informováni o aktuálním dění v naší obci? Připravili jsme pro
Vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz. Aplikace je
i pro nás novinkou a já věřím, že se jak nám na obci, tak
samozřejmě Vám spoluobčanům stane jednoduchým a
nepostradatelným pomocníkem moderního informačního kanálu.
Doporučujeme Vám mimo registraci zasílání informací na e-mail
(www.troubelice.hlasenirozhlasu.cz) i stáhnutí aplikace služby
do Vašeho chytrého telefonu (QR kódy) a mějte přístup
k aktuálním informacím okamžitě. V reálném čase. Stáhnutí je
jednoduché a přihlášení stačí provést již získanými
přihlašovacími údaji do služby zasílání e-mailu. Možná se ptáte,
proč je dobré se registrovat i v aplikaci chytrého telefonu?
Na tuto otázku je úplně jednoduchá odpověď. Registrací

do aplikace získáte mnoho dalších chytrých
nástrojů, které jsou právě registrací podmíněny.
Poslední informace na závěr. Vyplňte pokud
možno veškeré osobní údaje. Nemyslete, není
to o tom, že tyto osobní informace nějakým
způsobem zneužijeme, to samozřejmě ani s
ohledem na platnou legislativu nejde, ale nová
elektronická služba má spoustu dalších
možností jak s občany inteligentně
komunikovat, třeba například podle trvalého
bydliště v konkrétní části obce. Ještě jednou
děkuji a věřím, že nám aplikace přinese mnoho
nového a zajímavého.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce
2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém
území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů
a bytů (dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března
2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající
sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.
Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti
kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území
České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90
dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl,
doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky
v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou
v České republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté),
a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení,
zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický
úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení sčítání Úřad
spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními
správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14
kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument,
seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich
vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů,
kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat,
včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku
sčítání a oficiální internetové adresy sčítání.

Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne údaje
její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba
oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu,
domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře
pro domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel,
v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího
formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při
terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech
sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při
výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře,
případně na požádání povinné osoby též svým občanským
průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti,
osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení,
které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v
listinné podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do 26.
dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník
zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá
vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej
vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu
P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání,
nejpozději do 11. května 2021. Úřad je podle zákona oprávněn
lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o
evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto
údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se
zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo osobními
údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost
mlčenlivosti je časově neomezená.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem
do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá plně
svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k
úspěšnému provedení sčítání.
Ing. Marek ROJÍČEK, Ph.D., předseda Českého statistického úřadu
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