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uou, DoMŮA BYTŮ
o KoNÁruí
sčírÁruí
V RocE 2o1íV ČEsxÉnepuBllcE

|idů,domůa
Podle zákona i. 296/2009Sb., o sčítání
bytův roce201í' (dá|ejen ,'zákon.')
budena ce|émúzemí
Českérepublikyprovedenoke dni 26' března 2011
sčítání
lidu, domůa bytů(dá|ejen ''sčítání..).
,t. RozhodnýmokamŽikemsčítání
je pů|nocz 25. na
je vsou|adus $ 7
26. března 2011. Uěast na sčitání
povinná.
zákonapro obyvateIstvo
2. Sčít.ání
osob pod|éhá
a) kaŽdá ýzická osoba, která má v rozhodnýokamŽik
na území České repub|ikytrva|ý pobyt nebo
povolený přechodný pobyt (cizinci s povo|eným
přechodnýmpobytemna dobu de|šíneŽ 90 dnů'
cizinci - občanéč|enskýchstátů Evropskéunie'
azy|antinebo cizinci,kte4imby|audě|enadočasná
ochrana),
b) kaŽdáda|ší
fyzickáosoba,kteráje na územíČeské
repub|iky
v rozhodnýokamŽikpřítomna,
a nemázde
přechodnýpobyt'
trva|ýnebopovo|ený
3. Sčítání
domúpod|éhá
a) kaŽdý dům určenýk bydlení nebo k ubýování
popisným,i neobyd|ený;
s čís|em
mezi neobydlené
domys bytempatříi rekreační
cha|upynevyč|eněné
z býovéhofondu- původněurěenék byd|ení,
a|e
k datusčítání
neobyd|ené'
vyuŽívané
k rekreaci,
jeJi v něm
k jinémuúče|u,
b) kaŽdýdatšídůms|ouŽící
alespoň 1 byt (provozni budova s bytem)' i
neobyd|enýnebo bez bytu' pokud je v něm
alespoňjednaosoba,
v rozhodnýokamŽikpřítomna
je-liv něm někdo
evidenčním,
c) kaŽdýobjekts čís|em
sečten.
d) kaŽdá samostatná budova se samostatným
vchodem,která s|ouŽík byd|enínebo ubýování,i
kdyŽnemáv|astní
domovníěís|o,
pokudv něm by|někdo
objekt(obyd|í),
e) kaŽdýda|ší
k rozhodnému
okamŽikupřítomen.
podléhá
4. Sěítáníbytůa domácností
a) každýbyt,i neobyd|ený,
mimo byt
b) každábytovádomácnostv bytě i byd|ící
(v rámci zjišťováni informací o s|oŽení
hospodařícíchdomácnostíse zjišťujíi rodinné
v ubytovacímzaŤizeni
vztahyv případěrodinŽijících
nebonouzovém
obyd|í).
provedení
a
řidía jeho přípravu,
5. Sčítání
organizuje,
zpracouáni výstedkůzabezpečujepod|e $ 8 odst. 1
zákona Český statistickýúřad' Úřad spolupracujena
přípravěa provedenísčítánís dodavatelemterénních
prací a ústředními
správnímiúřady uvedenýmiv $ 9
zákona.
provádějív jednot|ivýchsčÍtacích
obvodech
SčítánÍ
úřad.
komisaři,kteréjmenujeCeskýstatistický
sčítací
komisař pÍokazuje
Při výkonusvéfunkce se sčítací
průkazem sčítacíhokornisaře a svým průkazem
totoŽnosti.

Seznam sčítacíchobvodů v obci včetně jejich
vymezeni a jména,příjmenía čís|aprůkazůsěítacích
obvodech
sčítacích
komisařů,kteříbudouv jednot|ivých
sčítánízajišťovat,Včetně telefonního spojení na
a oficiá|níinternetové
informační
|inkusčítání
bezp|atnou
zveřejníobec způsobemv místěobvyklým
adresysčítání
okamŽikem.
nejpozději14 dnůpřed rozhodným
6. Sčítání
osob se provedevyp|něnímsČÍTAcíHo
L|STUosoBY, kteÚ za sebe vyp|níkaŽdáíyzickáosoba
nebo
Za osoby nez|eti|é
způsobi|ák právnímúkonům.
nezpůsobi|é
k právnímúkonůmposkytne údajejejich
zákonný zástupce nebo opatrovník nebo osoba
odpovědnáza výchovudítěte.
Sčítánídomů se provádívyp|něnímDoMoVNíHo
L|STU. Udaje o domu poskytne jeho v|astníknebo
správce.
Sčítáníbýů se provádí vyp|něnímBYTOVÉHO
L|STU. Udaje o bytu poskytnejeho uŽivate|,v případě
neobyd|eného
bytuvlastníkdomunebosprávce.
Sčítacíformu|ářev |istinnépodobě doručísčítací
komisař jednotlivýmbytovýmdomácnostema osobám
v zařízeních nejpozději 6 hodin před rozhodným
okamŽikem,
tj' do 25. března 2011 do 18.00hodin.Ve
stejném termínu budou domovní |isty doručeny
domů.
nebosprávcům
vlastníkům
Vyp|něnélistinnésčítacíformu|ářepovinná osoba
předá sčítacímukomisaři' MůŽe rovněŽ vyp|nit
e|ektronickésčítacíformu|áře nebo vyuŽít datové
schránky. Listinnésčítacíformu|áře můŽe zas|at i
adresouPo Boxu.
v obá|ces předtištěnou
Uřad vyuŽije dostupných údajů z informaěních
systémůveřejné správy pro předvyp|něnisěítacích
podle$ 14 zákona.
formulářů
komisařposkytnepovinnýmosobám potřebná
Sčítací
sčítacích
formu|ářů.
k vyp|nění
vysvětlení
v řádném
údajůnezíištěných
7. V rámci došetřování
budou v době mezi 19' aŽ 30. květnem
termínusčítání
ty osoby'
komisařemopětovněnavštíveny
20.11 sčítacím
z ustanovení
svojipovinnostvyp|ývající
kterénesplni|y
$7
odst.ípísm.b) zákona.
jsou chráněnypod|e$ 22
při sčítání
8. Úoaje zjištěné
zákona Sb. a zákona č. 101|2000 Sb.' o ochraně
a o změně někteých zákonů,ve znění
osobníchúdajů
předpisů.
pozdějších
Tyto údajenesmějibýt pouŽitypro
jiné než statistickéúče|y.
komisaři' stejně jako
Sčítací
všechnyosoby, kterése v souvis|ostise zpracováním
nebo osobnímiúdaji'
výs|edků
seznámís individuá|ními
jsou povinny o nich zachovat m|čen|ivost.
Povinnost
je časověneomezená.
mlčenlivosti
Českýstatistickýúřad Žádá všechnyobčany'aby
odpovědným vyp|něnímsčítacíchformu|ářůpřispě|i
provedeniséí|aý,z
k úspěšnému
,tnu,'/''/
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