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                                                                                                                             V Plzni dne 4.3.2011 
 
 
Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
 
byli jste již informováni dopisem místopředsedy našeho úřadu pana Ing. Stanislava Drápala ze dne    
8. února o úkolech obcí při připravovaném sčítání lidu, domů a bytů. Jedním z hlavních úkolů obcí při 
sčítání je zajištění informovanosti veřejnosti o přípravě a průběhu sčítání. K naplnění tohoto úkolu 
Vám již bylo zasláno Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2011 v České republice, v němž jsou uvedeny základní údaje o sčítání – základní termíny, kdo 
sčítání podléhá a jak se sčítání provádí. 
 
Dnes Vám zasíláme Vývěsky pro obecní úřady – na nich je vymezení sčítacích obvodů (seznam 
čísel popisných a evidenčních v rámci sčítacího obvodu) na území obce (městské části) a jména a 
příjmení sčítacích komisařů, čísla jejich služebních průkazů a telefonní číslo řídícího pracoviště 
komisaře. V hlavičce vývěsky je název obce (městské části), části obce a seznam sčítacích obvodů. 
 
Pokud sčítací obvod spadá územně pod více obecních úřadů, jsou za tento sčítací obvod zpracovány 
samostatné vývěsky pro všechny dotčené obecní úřady. Každá dílčí část sčítacího obvodu pak 
obsahuje jen ty objekty, které se nacházejí na území v působnosti daného obecního úřadu. Pokud na 
území sčítacího obvodu působí více komisařů, jsou v záhlaví vývěsky tohoto sčítacího obvodu 
uvedeni všichni. V zápatí vývěsky jsou uvedeny základní informace o místě určení vývěsky a datu 
platnosti. 
 
Prosíme Vás, abyste zveřejnili tyto údaje na Vašich úředních deskách a rovněž ve vývěsních 
skříňkách obcí umístěných na dalších veřejných prostranstvích. Oznámení a vývěsky mají obce 
zveřejnit podle zákona nejpozději 14 dnů před rozhodným okamžikem sčítání, tj. do 11. března 2011 a 
doporučujeme, abyste je tam nechali vystavené do doby ukončení sběru sčítacích formulářů sčítacími 
komisaři, tzn. do 14. dubna 2011. Ovšem vzhledem k tomu, že sčítací komisaři vyrážejí do 
domácností již 7. března, doporučuje vyvěšení materiálů provést dříve. V případě, že bude nutná 
změna v osobě sčítacího komisaře (např. pro jeho onemocnění), bude to obci oznámeno, dostane 
novou (aktualizovanou) vývěsku a v těch případech Vás žádáme, abyste vývěsku neprodleně 
aktualizovali.  
 
Přivítáme, pokud základní informace o sčítání zveřejníte na webových stránkách Vaší obce či 
v relacích obecního rozhlasu nebo prostřednictvím jiných vhodných komunikačních prostředků. 
 
Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci při přípravě sčítání a věříme, že se s Vaší pomocí podaří tuto 
náročnou akci na území Vaší obce úspěšně realizovat. 
 
 
Ing. Marie Košařová 
vedoucí krajského oddělení sčítání 
 
 


