
 
 
 
 

   Občasník Obecního úřadu Věcov 

(Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) 
 

Informace z OÚ 
 

� Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č.1/2011 
       konaného dne 10.února 2011 v 18,00 hod v ZŠ Věcov 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
�Geometrický plán č.88-N10/2011 ze dne 27.1.2011 pro majetkoprávní vypořádání místní  
   komunikace Odranec 
�Podání žádosti o bezúplatný převod p.č.637/2 v k.ú.Věcov – ostatní  komunikace „Polsko“ 
�Podání žádosti o bezúplatný převod p.č.449 v k.ú. Rož.Paseky–komunikace ke Sklenářovým  
�Smlouva č.4409-212/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Věcov a 

společností  E.ON ČR s.r.o. na pozemku pč. 446/1 v k.ú. Odranec 
�Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Věcov v roce 2010 
�Rozpočtové opatření č.1/2011 – dotace správa 4112, škola 5321, 5331 
�Přílohu č.1/2011 k Obecně závazné vyhlášce č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – poplatek 
skládkové pro rok 2011 je 430 Kč/objekt, 380 Kč /občan 
�Finanční příspěvek na nákup zdravotnické techniky pro výjezdové stanoviště RZP v Novém Městě 

na Moravě v částce 20,10 Kč/ 1 občana obce Věcova 
�Vyřazovací protokoly z majetku obce dle přílohy 
�Do funkce předsedkyně OV Odranec Marcelu Lamplotovou Kadlecovou od 1.2.2011 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
�Předložený návrh zadání územní studie „Jimramovské Pavlovice – obytný soubor RD“ 
�Přípravu stavebních úprav v ZŠ ve Věcově 
�Geometrický plán v k.ú. Věcov č. 173-5/2011 ze dne 28.1.2011 
�Žádost o začlenění části pozemku pč.61/2 v k.ú. Odranec do ÚP obce – ing.Zezulka, Brno  
�Žádost o odkoupení části pozemku pč. 422,412,410 v PK v k.ú.Věcov o výměře 1000 m2 – ing. 

J.Libra, Věcov k výstavbě RD. Lokalita bude zařazena do ÚP.  Žádost zařazena do pořadníku č.2 
�Zprávu o výsledku kontroly z VZP - pojistné na veř. zdr.pojištění s výsledkem bez závad 
�Podání žádosti o dotaci z rozpočtu kraje Vysočina na podporu významných výročí a kulturních 

aktivit obcí kraje Vysočina – 130. výročí  SDH Věcov  
�Realizovanou výzvu o pomoc s opravou lihovaru a došlou finanční výpomoc od občanů a spolků na 

opravu střechy a budovy lihovaru v Jimr. Pavlovicích ve výši cca 170 000 Kč 
�Oznámení ÚPZSVM ČR o vyhlášení 3. kola výběrového řízení – budova čp.56 na pozemku pč. 

st.55/2 v k.ú. Jimramovské Pavlovice 
�Schválení nákupu multifunkčního komunálního stroje Wisconsin 3532 comfort v ceně 168.000,-Kč 

na údržbu zeleně a hřišt a to na splátky na 18 měsíců  
� Zprávu o omezování poštovních služeb v obcích  dle dopisu z SMS ČR 
� Informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy – pod LČR Hradec Králové 
� Monitoring zhoršující se kvality pitné vody v obci Odranec a to i u vrtů 
� Informace o spolupráci obce s ÚP a vytváření míst VPP a podání nových žádosti na rok 2011. Výše 

příspěvků pro rok 2011 je ve výši 8 000 Kč na jedno místo. 
�Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu střechy v KD Roženecké Paseky 
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� � � � Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 
a využívání a odstraňování komunálních odpadů  tzv. skládkovné 
 

Poplatek se vybírá dle vyhlášky č. 6 /2010. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která 
má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem. 
Dále fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu k individuální rekreaci či 
podobnému využití.  

Zastupitelstvo obce Věcov schválilo na svém řádném jednání dne 10.2.2011 výši 
poplatku pro rok 2011 v částce 430 Kč/rok/osoba/objekt a schválilo doplatit trvale bydlícím 
občanům v obci ze svého rozpočtu část nákladů poplatku ve výši 50  Kč na 1 osobu. Poplatek 
je 430 Kč mínus příspěvek z rozpočtu je 50 Kč = 380,- Kč. Výsledný poplatek tedy činí 380 
Kč za rok/osoba trvale bydlící.  

Poplatek pro vlastníka nemovitosti (rekreační objekt, chalupa bez trvale bydlící osoby, 
chata a jiná nemovitost)  - poplatek činí  430 Kč za rok/objekt.  

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.5. příslušného kalendářního roku. 
V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1000,- Kč, je možno 
poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti nejpozději do 30.5. a do 
31.10. příslušného kalendářního roku.  

Osvobození a úlevy:  
Od poplatku se osvobozují  -  osoby, které se nacházejí ve výkonu trestu 
                                             -  osoby mající trvalý pobyt v obci, ale žijí v zahraničí 
Úleva se poskytuje ve výši 75% 

- děti do věku 15-ti let včetně roku, ve kterém dosáhnou rozhodný věk 
- studenti pobývající přechodně mimo území obce (internáty, koleje atd.) 
- úleva na další objekt - pro občany, kteří mají současně trvalý pobyt v obci a jsou 

majiteli  více nemovitostí v obci 
Úleva se poskytuje ve výši 50% 

- studenti dojíždějící denně za studiem mimo území obce 
- osoby pobývající v léčebnách pro dlouhodobě nemocné 
- osoby nad 70 let a které tohoto věku v daném roce dosáhnou 
Jiné úlevy a slevy se NEPOSKYTUJÍ . Osoby s trvalým pobytem v obci , ale např. 

žijící přes týden mimo obec,  NEMAJÍ  nárok na slevu.  ( Sleva je možná POUZE 
v případě doložení dokladu o platbě „skládkového“ v místě „p řechodného“ pobytu).   
 

� � � � Jak poplatky uhradit?  
Poplatky lze uhradit  
- hotově v kanceláři obecního úřadu Věcov v úřední hodiny  
   tj. Po 7,00 – 12.00  12.30 – 16.00       Stř  7,00 – 12,00  12,30 – 17,00       Čt 7.00 – 14.00  
- bezhotovostně  převodem na účet obce č.ú. 154 520 519/0300 
- Variabilní symbol –  Věcov                                1 a  vaše čp. 
                                     Míchov                              2 a  vaše čp.  
                                     Jimr. Pavlovice                 3 a vaše čp. 
                                     Odranec                             4 a vaše čp. 
                                     Roženecké Paseky            5 a vaše čp. 
                                     Koníkov                            6 a vaše čp. 
                                     ostatní                               7  a vaše čp. 
- Specifický symbol  - skládkovné         10 

                               vodné                  11 
                               poplatek za psa   23 

! Prosím, dbejte na správně uvedený variabilní a specifický symbol. V případě jejich 
chybného uvedení nebude vaše platba identifikována. Příklad: Bydlím na Odranci čp.36 a 
chci zaplatit skládkovné : použiji tedy  VS 436  a specifický symbol 10.  
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� Poplatek za psa 
    Upozorňujeme, že poplatek za psa je splatný do konce února. Poplatek platí držitel psa 
a to ve výši 100,- Kč/pes za kalendářní rok, za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 
50%. Je-li držitel psa poživatelem invalidního, starobního či vdovského/vdoveckého důchodu, 
poplatek činí 50,-Kč /pes.  Poplatek se vybírá od 3 měsíců stáří psa. 
 

� Poděkování 
           Po loňských komunálních volbách jsme ustanovili novou redakční radu, nové  výbory 
finanční, kontrolní a osadní  a  kulturní komisi. Někde se složení pouze doplnilo, někde 
obměnilo a tak chci všem, kteří ukončili své působení v těchto komisích a výborech moc 
poděkovat  za dobrovolnou aktivitu vykonávanou pro občany a pro obec. Zvláště chci 
poděkovat paní ing. Aleně Štěrbové za její dlouhodobé působení ve funkci předsedkyně 
kulturní komise.                                                                                    Zdeněk Vraspír - starosta 
 

�  Radonový program ČR  
Krajský úřad Vysočina  v tomto roce vyzval obce ke spolupráci na realizaci pro 

občany bezplatného monitoringu radonu v objektech, spočívajícího ve zjištění zájmu občanů a 
vytvoření jmenovitého seznamu zájemců s tím, že objednání a distribuci detektorů by 
zabezpečil kraj korespondenčním či jiným vhodným způsobem.  

Žádáme občany,  kteří  by měli  zájem o umístění detektorů „Ramran“ ve své 
domácnosti, aby se přihlásili do 18.3.2011 na obecním úřadě. Jmenný seznam zájemců  bude 
poté odeslán na Krajský úřad, odbor životního prostředí.  
 

� Oznámení o přerušení dodávky el. energie 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 

soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – 
bude přerušena dodávka elektrické energie:  
 
Dne 9.3.2011 od 7.30 – 15.30 hod. 
Bez napětí budou obce Jimramovské Pavlovice, Věcov, Míchov, Roženecké Paseky, 
Roženecké Paseky – Štarkov, Koníkov  
 
Dne 10.3.2011 od 7.30 – 15.30 hod. 
Bez napětí budou obce Jimramovské Pavlovice, Věcov, Míchov, Roženecké Paseky, 
Roženecké Paseky – Štarkov, Koníkov  
 
Dne 16.3.2011 od 7.30 – 15.30 hod.  
Bez napětí budou obce Věcov – samota Koráb, Míchov, Roženecké Paseky, Roženecké 
Paseky – Štarkov, Koníkov 
 
Dne 17.3.2011 od 7.30 – 15.30 hod.  
Bez napětí budou obce Roženecké Paseky, Roženecké Paseky – Štarkov, Koníkov  
 

� Oznámení o přistavení putujícího kontejneru 
 Putující kontejner na elektrozařízení bude umístěn od 25.3. 2011 do 28.3.2011 ve 
Věcově na návsi. Do přistaveného kontejneru můžete odkládat níže uvedená elektrozařízení:  
Velké spotřebiče – ledničky, pračky, sušičky, elektronické sporáky, mikrovlnné trouby… 
Malé spotřebiče – vysavače, digestoře, parní čističe, žehličky, kávovar, fény, holicí strojky,  
                              kuchyňské roboty, rychlovarné konvice… 
Zahrada, nářadí, hobby, dílna – pily, vrtačky, křovinořezy, elektrické nůžky, brusky,             
                                                    řezačky, akušroubováky  
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� Komunikační šum  
 
            Jako zastupitele nás potěšilo, že vzrostl zájem nejen věcovských občanů o pozemky 
právě ve Věcově. Budoucnost naší obce je tedy zajištěna. Obec nevymře, stoupá zájem mladší 
generace zapustit kořeny a vybudovat si zde vlastní nemovitost. I když pracovní příležitosti 
v naší lokalitě jsou velmi omezené, je překvapující, že místní rodáci jen těžko opouští rodný 
kraj. Cesta k novému bydlení je ale zdlouhavá. Zájemcům o vlastní bydlení přejeme 
vytrvalost a hodně sil (ať už psychických – při běhání po úřadech a shánění patřičných 
povolení, tak fyzických – při manuální práci). 

Na veřejném zasedání zastupitelstva je host vzácností, natož aby vystoupil a položil 
dotaz týkající se nabídky obecních pozemků.  S dotazem  neosloví starostu,  ani žádného 
zastupitele.  „Komunikační šum“ pak nastává velice rychle. Proto jsme se rozhodli tuto 
problematiku objasnit.   

Cena pozemku se určuje dle druhu v územním plánu (ost.komunikace, stavební 
pozemek, ostatní plocha). Za deset-dvacet korun za 1 m2 se v obci prodávají malé pozemky u 
domů, předzahrádky, dvorky apod. Prodej stavebních pozemků jsme poprvé realizovali 
v Míchově za cenu 110 Kč/m2 , připravujeme prodej souboru pozemků v Jimr. Pavlovicích za 
cenu 100 Kč / 1 m2 + poměrné náklady na pořízení územní studie (tj cca 125 Kč/m2) a ve 
Věcově se prodal jeden méně lukrativní pozemek k výstavbě za cenu 60 Kč /m2. Tento 
pozemek (lokalita) je navíc zatížen povinností vytvořit územní studii. U všech těchto 
pozemků k výstavbě, které obec prodává, je podmínka kolaudace stavby (užívání) do pěti  let 
od koupě. O prodeji každého pozemku individuálně vždy rozhoduje patnáctičlenné 
zastupitelstvo obce.  

Velké emoce u některých občanů vyvolal právě prodej obecního pozemku v lokalitě 
mezi rybníčky u hřiště. Cena prodeje pozemku je 60,- Kč/m2 (chybně uvedeno 50 Kč). 
Pozemek byl v nabídce 3x od roku 2009. Pozemek si chtěl nejdříve koupit p. Soukup z 
Věcova, který měl prodej schválen v ZO za 50 Kč/m2, ale našel si lepší lokalitu a koupě se 
vzdal. Při druhé nabídce si o koupi požádal p. Martin Vraspír ze Žďáru nad Sázavou. Nabídce 
nebylo v ZO vyhověno. Zastupitelé se rozhodli nabídku posunout do 3. kola (předpokládali 
zájem místních obyvatel). Nový zájemce o pozemek se nepřihlásil. Obec se mohla 
rozhodnout, zda pozemek prodá za cenu 50-60,- Kč/m2 ihned a náklady územní studie 
k pozemku si ponese sám stavebník (její povinnost stanoví stavební úřad, pořizovací náklady 
cca 50.000,- až 80.000,-  Kč a týká se prvního stavebníka v lokalitě), anebo studii vytvoří na 
vlastní náklady sama obec a potom pozemek  prodá s navýšením o tuto studii v poměrné části.  
            V případě neúspěšného prodeje a nezastavění tohoto pozemku,  by se ale vůbec 
v návrhu na rozšíření ÚP nemohla objevit  lokalita za hřištěm  a veškerá výstavba tímto 
směrem by tak byla pozastavena. (Dle rozhodnutí úřadů může druhá řada výstavby nastat až 
po úplném zastavění té první).  
            Pozemky v lokalitě u hřiště (Věcov) totiž ještě nejsou zařazeny do územního plánu. 
Připomínky občanů ke změnám územního plánu se teprve hromadí u pana starosty. Nevím, 
kolik připomínek je nutno sesbírat. Avšak změna ÚP stojí  nejméně 100.000,- Kč.  Je jisté, že 
správní řízení bude obsahovat natolik závažná stanoviska nejedné organizace, které se 
vyjadřují ke změnám (posudky CHKO, odborů životního prostředí aj.), že uplyne rok (možná 
dva a více) než položíte první cihlu u nového domu.  

Je velkou chybou si myslet, že se tyto pozemky v nové lokalitě nad hřištěm ve Věcově  
nyní prodávají. Dnes se pouze přijímají žádosti, které se v ZO zařazují do pořadníku. Ani 
cena pozemku není stanovena. Bude v místě a čase prodeje obvyklá a bude se odvozovat i od 
nákladů s vytvořením stavebních pozemků tj. kolem 100 Kč/ m2 + . 
         Vážení budoucí stavebníci, vydržte! Střádejte koruny, obrňte se trpělivostí při jednání 
s úřady a nenechte vyprchat své plány a sny o novém domově ve Věcově. Vždyť je tady 
krásně.       Mgr. M. Prudká, Ladislav Prchal, Zdeněk Vraspír  
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�  Vítání občánků 
V sobotu 29. ledna 2011 proběhlo 

v mateřské škole v Roženeckých Pasekách 
vítání občánků do života. V pěkném 
prostředí mateřské školy jsme přivítali pět 
nových občánků našeho regionu. Jedná se 
o Lucii Dostálovou z Míchova, Adama 
Černého z Věcova, Leonu Groulíkovou 
z Odrance, Václava Skryju z Roženeckých 
Pasek a Lucii Tulisovou z Věcova. Šestý 
nový občánek Jindřich Novotný se nemohl 
účastnit z důvodu nemoci. Proto jsme 
s panem starostou navštívili malého 
občánka v Odranci, předali mu dárek a popřáli mu doma. Slavnostní projev přednesl 
p.starosta Zdeněk Vraspír. Velmi pěkný program připravily p. učitelky M.Prudká a I. 
Hanáková s dětmi ze ZŠ a MŠ. Moc děkujeme dětem, p. učitelkách, p. Havlíčkové Jaroslavě, 
p. Prosecké Magdě a všem zúčastněným za přípravu této slavnostní události.                                                                             

                                                     Jarmila Librová - předsedkyně kulturní komise Věcov 
 

�  Připravujeme výročí založení obce Věcov v roce 2012 
Obec Věcov vznikla na kolonizačním území pánů 

z Pernštejna pravděpodobně okolo poloviny 14. století. 
První písemná zpráva o Věcově je z roku 1392.  Z tohoto 
roku je v zemských deskách zápis, že Vilém z Pernštejna 
při provdávání své sestry Markéty jí zajistil věno několika 
svých vsích, mezi nimiž je jmenován také Věcov. Své 
jméno dostal Věcov pravděpodobně od tehdy užívaného 
osobního jména Viec. K obci Věcov patří samoty Polsko a 
Korábský mlýn, který je zmiňován již roku 1587… 

V příštím roce si připomeneme 620. výročí založení obce Věcov. Rádi bychom k této 
příležitosti uspořádali setkání rodáků, vydali publikaci o Věcově např. Od počátků až po 
dnešek 1392 – 2012“.  Vytvoření takového almanachu či publikace je ale velice složitá a 
časově náročná práce. Proto bychom rádi požádali širší veřejnost o spolupráci už nyní.  

Informace do knihy budou čerpány z místní kroniky, ze sčítacích operátů z Okresního 
archivu ve Žďáře nad Sázavou, z Pozemkových knih, z Moravského zemského archivu atd.  
Ale všechny informace zde jistě nenajdeme. Proto bychom Vás rádi požádali o jakékoliv  
údaje z Vašich rodinných kronik,  fotografie z Vašich archivů, historické dokumenty, plakáty 
apod., které si myslíte, že by se měly v knize o Věcově objevit.  

Dokumenty a fotografie bychom si přeskenovali do PC a originály Vám ihned vrátili. 
Jakékoli podklady velice přivítáme. Můžete je zapůjčit k přeskenování buď přímo na obecním 
úřadě  nebo p. Jarmile Librové nebo Zdeňku Vraspírovi.  Za spolupráci velice děkujeme.  

Obec Věcov a kulturní komise Věcov  
 

�  Sbírka na hasičský prapor SDH Věcov 
Ve dnech 18. – 20. března 2011  uspořádá SDH Věcov finanční sbírku na pořízení 

hasičského praporu SDH Věcov.  V těchto dnech  navštíví domácnosti ve Věcově zástupci 
SDH Věcov  a budou do zapečeťené pokladničky vybírat příspěvky od občanů.  Hasičský 
prapor je nedílnou součástí historie a tradic sboru dobrovolných hasičů, který nám bohužel 
zatím chybí. Rádi bychom ho pořídili, poté  veřejnosti představili  a  požehnali při oslavách 
130. výročí založení SDH Věcov dne 3.7.2011.  

Za vaši důvěru a finanční příspěvek předem děkujeme.  
Radek Zobač – velitel SDH Věcov   
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� Pozvánka na karneval  
ZŠ a MŠ Věcov Vás srdečně zve na 

Dětský maškarní karneval 
který se z  koná v neděli 13.března  2011 od 13.30 hod. v KD Odranec.  
Uvádět a moderovat karneval bude stejně jako vloni  DJ Hamerský.  
Pro děti budou připraveny různé soutěže a samozřejmě i bohatá  tombola.  

 
� Karneval v MŠ Roženecké Paseky  
  Dne 23.2. 2011 jsme si v naší mateřské škole uspořádali mini dětský karneval. Pro děti 
to bylo velké překvapení a už při výzdobě třídy barevnými nafukovacími balónky se jim 
rozzářily jejich pohledy. 

Dětem jsme zapůjčili látkové zvířátkové 
čepičky a později si nasadily i své vlastnoručně 
vytvořené papírové masky. Karneval jsme zahájili 
tancem a po té přišly na řadu soutěže. První soutěž 
navazovala na předešlý tanec. Děti totiž měly za úkol 
tančit ve dvojicích a udržet co nejdéle nafouklý balónek 
pouze pomocí čela. Při této soutěži jsme se velmi 
nasmáli☺. Druhá soutěž byla „na rybáře“ – děti chytaly 
na magnetickou udici kapříky z připraveného rybníčku. 
Vyhrál ten rybář, který vylovil celý rybníček 
nejrychleji. Dali jsme si chvíli pauzu od soutěžení a 
protáhli jsme si těla při tanci. Děti se snažily vnímat 
rytmus. Třetím soutěžním úkolem bylo porážení 
kuželek míčkem. Vyhrál ten, kdo jich porazil nejvíce. 
Ukázalo se, že poshazovat všechny kuželky není 
snadné☺. Ani čtvrtá soutěž nebyla jednoduchá. Děti se 
trefovaly malými plastovými balónky do kbelíčku. 
Podařilo se to jenom jedné malé slečně. Ostatním 
chyběla ta správná muška☺. Na zakončení 
karnevalového reje, byla vyhlášena soutěž o nejlepšího 
tanečníka a tanečnici. Viděli jsme opravdu zajímavé 
kreace. Úplný Star Dance ☺! 

Všechny děti byly odměněny. Odnášely si ze školky bonbóny, lízátka, omalovánky i 
pexesa. Myslíme, že se nám překvapení pro děti povedlo. 

Zaměstnanci MŠ Roženecké Paseky 

� Zima 
Byla zima mezi náma, ale už je za horama. 
         To jsme si říkali letos už několikrát. V listopadu s obavami, že zima snad nepřijde. Na 
začátku prosince to bylo nadějné. Sníh napadl, mrzlo. Děti byly nadšené. Příhunek 
v odpoledních hodinách ožíval a dětské hlásky bylo slyšet až do tmy. Stihly i bruslení. Ve 
Věcově na koupališti se bruslilo jen málo. Potom se led prolomil a je konec i bruslení. Celý 
leden jsme se ptali – je už zima za horama?  
         Sníh roztál. Dětské hlásky utichly. Děcka začaly vytahovat kola z garáží. Několik 
posledních dnů přeje opět bruslení. Mrazy jsou pořádné. Led není prvotřídní, ale stačí. Jsou 
prázdniny. Na dědině nejsou slyšet dětské hlásky. Někdo je nemocný, někdo odjel asi 
k babičce na prázdniny. Sníh na bobování není, led taky ne. Vždyť se vlastně nedá nic venku 
dělat. Ještěže funguje bezdrátové připojení a elektrická energie. Aspoň můžou děti sedět u 
počítače.  

Z Á K  L A D N Í    A    M A T E Ř S K Á     Š K O L A   
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� Sčítání lidí, domů a bytů  krok za krokem  2.část 
 
� Blíží se první návštěva komisaře  

Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, 
najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. 
Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a 
místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho 
průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém 
provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit 
komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. 
Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26.2. do 6.3. 2011. 

 
����  Jak poznám sčítacího komisaře? 

Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem 
sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s OP. 
Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. 

 
����  Komisaři roznáší formuláře 

Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března 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). 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). 

Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře 
vám komisaři předají osobně proti podpisu. Pokud vás 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 údaje v hlavičce ručně do prázdného 
formuláře. 

Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné 
formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: 
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu 
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví 
termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout) 
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám 
komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí). 
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže. 
  
����  Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma? 

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky 
Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, 
číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, 
můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy. Pokud vás 
pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu 
doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném 
místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu. 
    

����  Rozhodný okamžik 
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným 

okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v 
tento rozhodný okamžik. Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě 
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nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu 
před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.  

Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů. 
 
����  Sběr vyplněných formulářů 

Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je 
komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat 
či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011. 
a) Vyplnění formulářů on-line 

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného 
okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line. Abyste 
mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám 
přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva 
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na 
www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru 
kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře 
byly statistikům v pořádku doručeny. Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line 
vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší.  
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním 

Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, 
přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže 
s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte. Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu 
změnilo a nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, 
najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, 
kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto Oznámení 
uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné navržený termín druhé 
návštěvy změnit podle vašich potřeb. Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve 
schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním 
termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře 
odeslat v obálce. 
 

� Rozšíření úředních hodin na FÚ 
Finanční úřad rozšiřuje úřední hodiny a místa odevzdání daňových přiznání následovně:  
Na FÚ:  od 14. 3. 2011 do 18. 3. 2011  -   pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin  
                                                               -   úterý a čtvrtek od 8,00 do 15,00 hodin  
                                                               -   pátek od 8.00 do 14,00 hodin  
              od 21. 3. 2011 do 26. 3. 2011  -   pondělí až pátek od 8,00 do 18,00 hodin  
                                                               -   sobota od 8,00 do 12,00 hodin  
              od 28.3.2011 do  31. 3. 2011   -   pondělí až čtvrtek od 8,00 do 18,00 hodin  
Na MěÚ Nové Město na Moravě : dne 16. 3., dne 23.3. 2011    8.00  – 16.00  hodin   
Na MěÚ Jimramov : dne  21. 3. 2011  8.00 – 15.00 hod.  
Pracovníci FÚ nebudou v těchto obcích vybírat daňové povinnosti v hotovosti.  
Případné další informace k výběru daňových přiznání mohou poplatníci získat telefonicky na 
čísle 566 652 311.  
 

� Veřejná beseda s poslankyní parlamentu ČR  JUDr. Marií Rusovou 
ZO KSČM ve Věcově Vás srdečně zve na veřejnou besedu s krajskou zastupitelkou, 

poslankyní Parlamentu ČR  JUDr. Marií Rusovou, která se uskuteční ve čtvrtek 
10. března 2011 od 16.00 hod. ve Věcově v místní hasičské zbrojnici.  
 
 
Ve Věcově  4.3.2011              Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Věra Macháčková, DiS.,Mgr. Miroslava Prudká 


