Zpravodaj obce
Čtvrtletník obce Babice
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17. březen 2021

SLO V O STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané,
i v této nelehké době, plné opatření a nařízení vlády, se vám dostává do rukou
jarní vydání našeho obecního zpravodaje. Pokusím se v úvodu shrnout, co se za
poslední tři měsíce událo, a co nás čeká v dalším období.
Připravujeme výběrové řízení na akci demolice WC a skladu na hřišti,
dokončuje se projektová dokumentace a vyřizují potřebná souhlasná stanoviska
ke stavbě nového. Tyto dvě akce je třeba naplánovat a zrealizovat tak, aby na
sebe navazovaly. Věřím, že nejpozději na Obecní veselici v srpnu tohoto roku provoz nového hygienického zařízení společně zahájíme.
Další akce, stavba cyklostezky v úseku Babice-Mladějovice. Společně s obcí Mladějovice
jsme podali žádost na Státní fond dopravní infrastruktury a prostřednictvím Mikroregionu
Šternbersko i na Olomoucký kraj. Výběrové řízení na zhotovitele stavby úspěšně proběhlo a nyní
si držme palce, ať jsou žádosti o dotaci úspěšné a stavba realizována co nejdříve.
1.3. 2021 byly zahájeny práce spojené s akcí Elektrizace a zkapacitnění trati, nyní v úseku
Šternberk – Uničov. S tímto jsou bohužel spojené i komplikace: výluka traťové koleje, náhradní
autobusová doprava, zvýšený pohyb vozidel stavby, uzavírky přejezdů, objízdné trasy, vše až
do ukončení stavby v září 2021. Chtěla bych vás proto požádat o trpělivost a toleranci. Děkuji
za pochopení.
Koncem března bude provedeno Sčítání lidu, domů a bytů v České republice. Vše
proběhne zápisem údajů do sčítacího formuláře v elektronické podobě a následně při terénním
došetření. Pokud k tomuto budete potřebovat jakékoli informace či pomoc, neváhejte se na
mne obrátit.
Velmi mě mrzí, že jsme díky epidemiologické situaci nemohli přivítat naše malé občánky,
neproběhly plesy, oslava MDŽ, zřejmě také akce Babice Čarodějnice 2021, oslava Dne osvobození, Svátek matek, Dětský den, nic z toho pro vás nebudeme moci pořádat. Je uzavřena škola,
školka. Pro všechny učitele, děti i rodiče to musí být velice těžké. Jarní veřejné setkání s občany,
díky nemoci Covid – 19, také neproběhne. Všichni se jistě těšíme až se celková situace natolik
zlepší, že se společně potkáme. Děti opět zasednou do školních lavic, menší děti budou běhat po
zahrádce za obecním úřadem. Hned to bude veselejší. Proto dodržujme platná opatření, buďme k
sobě a svému okolí ohleduplní.
Provoz obecního úřadu je sice omezen, ale pokud budete potřebovat cokoli řešit, podat
jakýkoliv podnět, žádost, neváhejte se na nás obrátit. Snažíme se na webových stránkách obce
informovat o všem zásadním a důležitém. Probíhá hlášení místního rozhlasu, rozesílání sms zpráv,
informace vkládáme také do vývěsky na autobusové zastávce.
Na závěr ještě jedna veliká prosba, blíží se nám pomalu jaro, sluníčko nás všechny bude
lákat ven na zahrádku, dvůr, před naše domy a na procházky. Všichni chceme mít čistou a upravenou obec. Chtěla bych vás touto cestou požádat o spolupráci při jarním úklidu naší obce. Nyní
máme v pracovní neschopnosti jednoho z pracovníků obce. Pokud si každý z nás upraví a uklidí
okolí svého bydliště, moc nám tím pomůže. Prospěje sobě i ostatním. Moc za vaši pomoc děkuji.
Krásné a pohodové svátky velikonoční, oslavte je se svými nejbližšími.
Paním učitelkám vše nejlepší ke Dni učitelů a Vám všem přeji pevné zdraví
a krásný jarní čas plný sluníčka. Buďme negativní a mysleme pozitivně.
Dana Haasová

Informace o dění v obci – prosinec 2020, leden , únor, březen 2021:
→ Ve čtvrtek 17.12. přijela paní Faltýnková z ČS a.s., paní starostku a paní Petru Schneiderovou
seznámila s fungováním nové aplikace internetového bankovnictví - aplikace GEORGE k obsluze
účtu obce vedeného u ČS, a.s..
→ Ve čtvrtek 31.12. zahájila Vojenská nemocnici Olomouc očkování proti Covid -19. Jako první
dostal vakcínu válečný veterán, občan naší obce, pan Viktor Ráža.
→ Od 6.1. – 24.1. proběhla Tříkrálová sbírka v naší obci, epidemiologická situace neumožnila
přímou koledu, každý však mohl přispět do pokladničky na obecním úřadě anebo formou on-line
do virtuální kasičky.
→ Ve středu 20.1. navštívila paní starostku paní Ing. Věra Melušová, odborný poradce v ekologii.
Řešily Novelu zákona o odpadech a s tím spojené povinnosti obce.
→ Ve středu 27.1. přijeli pracovníci Charity Šternberk rozpečetit pokladničky z Tříkrálové sbírky.
Bylo vybráno 6. 381,- Kč, všem, kteří přispěli moc děkujeme. Obecní úřad navštívil také pan
David Berka, tajemník Mikroregionu Šternbersko, který předal paní starostce smluvní dokumenty
ke stavbě cyklostezky (úsek Babice – Mladějovice).
→ Ve čtvrtek 28.1. byly ze stavebního dvora svezeny matrace, postele a skříně svozovou firmou
EKO-UNIMED s.r.o., Medlov.
→ Ve čtvrtek 4.2. proběhlo jednání Rady Mikroregionu Šternbersko, za naši obec se zúčastnila
paní starostka.
→ V pátek 5.2. byla podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok
2021, z Programu obnovy venkova, dotační titul DT1 Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce na stavbu nového sociálního zázemí ve sportovním a kulturním areálu obce Babice.
→ V úterý 9.2. jsme podali žádost o dotaci na podporu hasičů z dotačního Programu na podporu
JSDH 2021. Pověřenec pro ochranu osobních údajů pan David Berka a Mgr. Pavel Roubínek z
Mikroregionu Šternbersko provedli na OÚ aktualizaci údajů a kontrolu vykonávání agendy GDPR.
→ Ve dnech 9.2. a 11.2. absolvovala paní starostka online seminář na téma „Zpravodaj obce“.
→ Ve středu 17.2. proběhla schůzka se zástupci obce, firmy VEGLER s.r.o., Ostrava
a Mikroregionu Šternbersko ohledně instalace nové elektronické úřední desky.
→ Ve středu 24.2. se paní starostka zúčastnila online semináře „Kronikářská praxe I“, pořádaného
Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o. p. s., Olomouc.
→ Od 1.3. do 8.3. proběhla nepřetržitá výluka traťové koleje na trati č.290 v úseku Šternberk –
Šumperk.
→ V úterý 2.3. se paní starostka a pan starosta obce Mladějovice zúčastnili na OÚ v Mladějovicích
schůzky se zástupcem dozoru stavby nad akcí cyklostezka Babice – Mladějovice.
→ Od 8.3. do 30.5. probíhá částečná uzavírka silnice II/444 Šternberk – průtah (oprava kruhového
objezdu).
→ Od úterý 9.3. do 8.9. probíhá nepřetržitá výluka traťové koleje na trati č.290 v úseku Šternberk
– Uničov.
Z jednání Obecního zastupitelstva obce Babice ze dne 21.12.2020, 18.1. a 15.2.2021
Zastupitelstvo schválilo:
→
rozpočet obce Babice na rok 2021
→
rozpočet ZŠ a MŠ Babice, p.o. na rok 2021, kde výše příspěvku na provoz a odpisy od obce
Babice činí 792. 000,- Kč
→
střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Babice, p.o. na roky 2022,2023
→
rozpočtové opatření č.11 na rok 2020
→
dotaci z rozpočtu obce Babice na rok 2021 pro Kynologický klub Babice, z.s. ve výši 25.
000,- Kč, pro TJ Sokol Babice, fotbalový klub, z.s. ve výši 50. 000,- Kč, pro SH ČMS – SDH
Babice ve výši 50. 000,- Kč, pro Senior klub Babice ve výši 40. 000,- Kč, pro Rekreační volejbal

Babice ve výši 6. 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Babice s těmito spolky
→
finanční podporu na provoz Mobilního hospice Andělé Stromu života p.s. na rok 2021 ve
výši 5. 000,- Kč
→
cenovou nabídku pana Oldřicha Zdražila na novou instalaci topení v KD Babice
→
Pachtovní smlouvu č. 32/2020 uzavřenou mezi obcí Babice a Paseka, zemědělská a.s.
→
uzavření Dodatku č.6 ke smlouvě o nájmu č.3/2015 v obecním bytovém domě, Babice 146
→
uzavření Dodatku č.6 ke smlouvě o nájmu č.4/2015 v obecním bytovém domě, Babice 146
→
uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu č.1/2019 v obecním bytovém domě, Babice 146
→
poskytnutí finančního daru ve výši 11 530,-Kč z rozpočtu obce Babice na provoz charitních
sociálních a zdravotních služeb na rok 2021 pro Charitu Šternberk
→
Přílohu č.2 ke smlouvě č.6/2019 o využití odpadů v kompostárně Bohuslav Pecina, Paseka
→
Smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení uzavřenou mezi obcí Babice,
Babice 65, 785 01 Šternberk a obcí Mladějovice, Mladějovice 24, 785 01 Šternberk
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
→ Informace týkající se odstranění objektu skladu a WC v areálu hřiště
→ Informace starostky a místostarosty
Více informací na www.obecbabice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva

Malá statistika roku 2020
K novému roku máme 453 trvale přihlášených občanů. V obci máme 133 čísel popisných.
Narodilo se 5 dětí: Barbora Pietrazsková, Jakub Štábl, Josef Orság,
Patrik Raška a Emma Malíková.
V loňském roce nás navždy opustilo 5 spoluobčanů – pan Eduard
Kohoutek, pan Ing. Otakar Grolich, paní Jitka Václavková, pan
Jaroslav Dolejš a paní Václava Niessnerová.
Trvalý pobyt ukončilo 16 osob, do obce se přihlásilo k trvalému
pobytu 16 osob.
Zastupitelstvo obce v loňském roce zasedalo 12x.
Po vypracování závěrečného účtu bude podrobné hospodaření obce vyvěšeno na úřední
desce.
Malé ohlédnutí za rokem 2020
Rok 2020 nám přinesl spoustu omezení nejen v pořádání společenských a kulturních akcí.
Během roku vláda ČR vydala řadu mimořádných opatření. Roušky, mytí rukou, rozestupy,
desinfekce, zákazy, doporučení a omezení změnily životy nás všech. V březnu a dubnu se sešel
krizový štáb obce, byl omezen provoz OÚ, obec zajistila alespoň minimální množství roušek do
každé domácnosti. Seniorům a všem starším osobám bez možnosti zajištění, byla nabídnuta
objednávka a donáška nákupu základních potravin a dalších potřeb.
V loňském roce se podařilo uspořádat pouze oslavu Mezinárodního dne žen, v letních měsících
promítání letního kina a na závěr prázdnin tradiční Obecní veselici.
Další společenské a kulturní akce byly z důvodu prevence proti šíření nemoci Covid – 19 zrušeny.
V obci působí TJ Sokol Babice, Fotbalový klub, z.s., SDH Babice, Senior klub
Babice, Kynologický klub Babice, z.s. a Rekreační volejbal.
TJ Sokol Babice uspořádal během roku taneční zábavu a fotbalová utkání. SDH
Babice měl během roku několik požárních zásahů, dále provedl sběr kovového šrotu
a zasahoval při lokální povodni v obci Šumvald. Senior klub Babice připravil pro
místní občany tradiční podzimní zájezd.
Více informací na webu obce v sekci Život v obci/Spolky a kluby.

Zprávičky ze školy a školičky
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Babice
pro školní rok 2021/2022 proběhne v době
12. – 16. dubna 2021
Budou zapsány všechny děti narozené do 31. 8. 2015. Děti narozené po tomto datu
budou zapsány předběžně. Zápisu se musí zúčastnit také děti, jimž byla odložena školní
docházka.
Formulář přihlášky „ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ“ a další
požadované náležitosti zápisu dle konkrétních podmínek dané školy jsou vyvěšeny na webových
stránkách školy: www.skolababice.cz
Aplikace elektronické registrace bude spuštěna od pondělí 12. 4. 2021 od 8:00 hod. do pátku
16. 4. 2021 do 16:00 hod.
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolababice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40766

Naše škola nabízí rodinnou atmosféru, individuální přístup i moderní vybavení.
ZÁPIS DĚTÍ do Mateřské školy Babice proběhne ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2021
v době od 15:00 – 18:00 hod. s možností osobní návštěvy MŠ bez dětí za dodržení
předepsaných hygienických opatření.
Více na stránkách www.skolababice.cz
TJ SOKOL BABICE
Vážení sportovní přátelé,
rok 2020 jsme zahájili již klasickým novoročním fotbálkem na našem hřišti. V únoru jsme
svolali výroční členskou schůzi spojenou s volbou nového výkonného výboru a předsedy TJ
Sokol Babice. Již tradiční ples se nám jako každý rok skvěle vydařil a všichni návštěvníci se
dobře bavili.
Minulý předčasně přerušený soutěžní ročník jsme ukončili na pěkném třetím místě. V letní
přestávce se naši hráči a staří páni zúčastnili několika turnajů a uspořádali jsme 2 turnaje
v ruských kuželkách. Soutěžní ročník 2020/2021 jsme zahájili v srpnu, bohužel podzimní část
byla předčasně ukončena nařízením vlády. Aktuálně je náš tým v tabulce na dvanáctém místě
III.třídy okresního přeboru.
Fotbalový areál jsme se během roku snažili pro všechny návštěvníky vylepšit například instalací
světelné výsledkové tabule, opravou poškozených laviček, novým nátěrem kiosku a rozšířením
sortimentu pro naše zákazníky.
Závěrem chci poděkovat všem našim členům, fanouškům a příznivcům za podporu našeho týmu
a také obci Babice za spolupráci. Těším se na brzké uvolnění omezujících opatření a setkání
s vámi všemi při všech dalších zápasech a akcích na našem hřišti.
Za TJ Sokol Babice zapsal Jaromír Vyroubal. www.tjsokolbabice.cz

DOTACE v roce 2020
Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 54 200,- Kč na částečnou
úhradu na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020.
Ministerstvo vnitra, prostřednictvím Olomouckého kraje,
poskytlo účelovou neinvestiční dotaci na výdaje JSDH ve výši 50 975,- Kč (odborná příprava,
uskutečněné zásahy, vybavení a opravy neinvestiční povahy).
UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKY
Upozorňujeme veřejnost na plánovanou uzavírku okružní křižovatky ulic Věžní a Uničovské,
a to od pondělí 8. března 2021 do neděle 30. května 2021. Investorem akce je Olomoucký kraj.
Důvodem uzavírky jsou dokončovací práce na dlážděném středovém prstenci. Po celou dobu
uzavírky bude průjezd řízený světelnou signalizací, větev do ulice Uničovská k centru města
bude uzavřena. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.
Akce Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc – v úseku železniční trati
Šternberk– Uničov, vyžaduje uzavírku železničních přejezdů:
železniční přejezd v ev. km 5,842 (P4214) Mladějovice, silnice III/44421
Úplná uzavírka: 7. 4. – 30. 4. 2021 (BUS)
Objízdná trasa přes: Babice ž. p. P4213
železniční přejezd v ev. km 3,244 (P4213) Babice, silnice III/44424
Úplná uzavírka: 26. 5. – 14. 6. 2021 (BUS)
Objízdná trasa přes: Mladějovice ž. p. P4214
železniční přejezd v ev. km 2,362 (P4212) Babice místní komunikace
Úplná uzavírka: 15. 6. – 4. 7. 2021
Objízdná trasa přes: Babice ž. p. P4213
Žádáme občany o zvýšenou opatrnost a také o pochopení se zvýšeným pohybem vozidel
stavby v naší obci a okolí. Děkujeme za vaši vstřícnost.
AKCE v roce 2021
Pořádání veškerých společenských a kulturních akcí je prozatím dle nařízení vlády zrušeno.
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme všechny občany, kteří nemají označeny poštovní schránky
jmény a RD číslem popisným, aby tak učinili co nejdříve. Předejde se tak
zbytečným komplikacím při doručování písemností. Děkujeme za pochopení.
ODPADY A ZASE ODPADY
Vznikají prakticky při každé činnosti v běžném životě. Snažíme se odpady správně třídit. Sběrná
místa v obci na separovaný odpad slouží právě ke třídění a my jsme rádi, že jsou využívána.
Prosíme, než vyrazíte s odpady z domu, nezapomeňme každou PET lahev sešlápnout, krabice a
kartony rozložit, trošku porovnat. Ať kontejner pojme co největší obsah jednotlivých odpadů.
Děkujeme.
Na náklady obce se veškerý odpad uklízí, likviduje. Je s tím nejen spoustu práce, ale také výdajů.
Vše platíme z obecního rozpočtu, tedy všichni. Je nutno počítat s tím, že v roce 2022 budou
poplatky za likvidaci odpadů navýšeny. Proto třiďte odpad, má to smysl.

OBECNÍ ROZHLAS
Připomínáme, že každý občan si může přehrát poslední hlášení zavoláním na
telefonní číslo obecního rozhlasu +420 603 587 340.
Všichni, kdo máte zájem o zasílání hlášení obecního rozhlasu pomocí SMS
zpráv pošlete na adresu ou@obecbabice.cz nebo nahlaste na OÚ Babice Vaše
jméno, příjmení a telefonní číslo.
Hudební přání k narozeninám prostřednictvím obecního rozhlasu si každý z Vás může
objednat na obecním úřadě. Příprava hlášení i výběr písní je však časově náročnější, proto
Vás žádáme, dostavte se v dostatečném časovém předstihu.
KNIHOVNA
Obec Babice oznamuje všem občanům, že knihovna je z důvodu vládních nařízení
prozatím uzavřena.
BIOPOPELNICE a KOMPOSTÉRY
Všem majitelům kompostérů a biopopelnic, které vám byly zapůjčeny bezúplatně od obce
Babice oznamujeme, že od 1.1.2021 přešly do vašeho osobního vlastnictví na základě Smlouvy
o výpůjčce z roku 2015.
STAVEBNÍ DVŮR bude v měsíci březen 2021 otevřen pouze po telefonické
domluvě s pracovníky obce. První termín otevření bude v pátek 9.dubna 2021.
SVOZ BIOODPADU – V březnu 2021 bude svezen 18.3.. Od dubna 2021 bude svážen co
14 dní vždy ve čtvrtek a to 1.4., 15.4. a 29.4., dále bude svezen 13.5., 27.5. Od června 2021
se bude svážet každý týden a to 3.6., 10.6., 17.6., 24.6.. Termíny a frekvence svozů mohou být
změněny. O tomto vás budeme včas informovat.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU je svážen každý lichý pátek (co 14 dní) a to: 2.4., 16.4., 30.4.,
14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11.,
10.12., 23.12. (nahradí za 24.12.)
UPOZORNĚNÍ: S vybíráním poplatků za odpady TKO a psy se započalo v únoru 2021.
Dle obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2019 je každý poplatník povinen ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození a úlevu a to do 30.4. příslušného kalendářního roku. Pokud
poplatník tento údaj neohlásí, nárok na osvobození zaniká !!!
Cena poplatku za TKO činí 550,-Kč/osoba.
Platba poplatku pouze ve dvou splátkách do 30.4. a 30.8.. Platbu můžete provést
v hotovosti na obecním úřadě nebo poukázat na účet obce: 1823405329/0800.
Úhrada poplatku za psa je splatná k 31. 5. příslušného kalendářního roku.
Cena za jednoho psa je 120,-Kč, za každého dalšího psa téhož majitele 150,-Kč. Osoba
starší 65 let platí za jednoho psa 100,-Kč a za každého dalšího psa téhož majitele 120,-Kč.

OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021
V ČESKÉ REPUBLICE
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.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou
osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající 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.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích
formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

FO T O G R A FIE Z D ĚN Í V O B C I
Černé skládky v obci a okolí. Problém dnešní doby.
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