
 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 republi-
ky 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 přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná 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, pro-
vedení, 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 nej-
později 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.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem 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 vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího 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 obvo- 
dech 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 sta-
tistické 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.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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Na Mariinu vyhlídku se vrátil altán
Na Mariinu vyhlídku u Jetřicho-

vic se dne 24. února 2021 vrátil 
altán. 

Spolu s dalšími částmi jej vyne-
sl nákladní vrtulník Mi-8. Vlast-
ní altán tvoří kovová konstrukce 
opláštěná modřínovým dřevem. 
Má tak být zaručena výrazně vyšší 
životnost a případně i snazší opra-
vitelnost, než tomu bylo v případě 
altánů celodřevěných. Svým zevněj-
škem se nová konstrukce přibližuje 
původnímu altánu z roku 1856, vě-
novanému knížetem Ferdinandem 
Kinským své novomanželce Marii.  

Nová konstrukce však respek-
tuje i požadavky moderní doby, 
a to jak bezpečnostní, tak i ka-
pacitní. Mariinu vyhlídku kaž-
doročně navštíví zhruba 100 
tisíc výletníků. Aby se v případě 
většího počtu návštěvníků ne-
museli tísnit na úzkém ochozu, 
byla například vynechána vnitř-
ní konstrukce útulny. V součas-
né době probíhají dokončovací 
práce a vyhlídka by opět měla 
být přístupná zhruba od Veliko-
noc. 

Vrtulník usazuje vstupní plošinu před altán, který vynesl na vrchol Mariiny vyhlídky při 
předchozím letu.                            Foto: Václav Sojka   

Začíná hnízdění sokolů, 
čápů černých a výrů

Počátkem března Správa Ná-
rodního parku České Švýcar-
sko tradičně vyhlašuje dočasné 
omezení vstupu do některých 
lokalit, aby byly zajištěny co 
nejlepší podmínky pro hníz-
dění sokolů stěhovavých, čápů 
černých a výrů velkých. 

Tyto ptačí druhy jsou velmi 
citlivé na rušení ze strany člově-
ka, pokud k němu dojde, opouš-
tějí hnízdo, což může vést k 

zastydnutí vajec, úhynu mláďat 
nebo jejich ukořistění predáto-
rem. Omezením vstupu nejsou 
na území parku dotčeny žádné 
značené turistické trasy. Známá 
hnízdiště jsou v terénu vyzna-
čena přenosnými označníky, 
případně také vymezovacími 
páskami. Přejme našim ptačím 
sousedům úspěšnou hnízdní se-
zónu a poskytněme jim klid po-
třebný k vyvedení mláďat. 

Sokol stěhovavý s mláďaty na skalním hnízdě.                        Foto: Václav Sojka 

 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 republi-
ky 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 přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná 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, pro-
vedení, 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 nej-
později 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.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem 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 vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího 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 obvo- 
dech 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 sta-
tistické 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.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Vážení spoluobčané, 
věřte, že jsem byl v březnovém 

vydání našeho zpravodaje při-
praven neuvádět slova, jako jsou 
např. „pandemie, Covid-19 apod.“, 
avšak současná zdravotní situace 
v naší zemi mi nedovolí, abych 
se alespoň okrajově neoprostil od 
těchto slov. Společně vidíme, že 
dosud jsme jak pracovně, tak ro-
dinným žitím a celospolečenskými 
aktivitami negativně limitováni, 
přičemž dnes a denně jsme všemi 
možnými komunikačními pro-
středky z mnoha úhlů „informo-
váni“, jakým způsobem se zdra-
votní stav našich spoluobčanů 
vyvíjí, a potud jakou prognózu v 
nejbližších dnech a týdnech může-
me očekávat. Již po dobu jednoho 
roku jsme nuceni okleštěným způ-
sobem žít a upínat se ke dni, kdy 
se naše mysl rozjasní. Společně s 
vámi jsem přesvědčen o tom, že 
se tak skutečně s nástupem jara 
stane. Nyní si musíme říkat (po 
kolikáté již) – vydržet.

Žijeme nejen současností, ale též 
budoucností, konkrétně se zamě-
řením na zahájení turistické se-
zony ve Hřensku. V minulém čísle 

zpravodaje jsem vám sdělil, že se 
tak stane v sobotu dne 27. března 
t.r., avšak z důvodů níže uvede-
ných musíme tento termín redu-
kovat a stanovit nový, konkrétně 
na Velký pátek dne 2. dubna t.r. 
Důvodem toho je skutečnost, že 
v současné době, jak na přístupo-
vých cestách do 
obou soutěsek, 
tak v samotných 
plavebních dra-
hách, probíhají 
intenzivní prá-
ce, zaměřené na 
odstraňování 
aktuálně nebez-
pečných stro-
mů, jež zajišťuje 
správa Národ-
ního parku Čes-
ké Švýcarsko 
a které by jinak ohrozily život a 
zdraví přicházejících turistů. Věř-
te, že se skláním před dovedností 
a pracovní aktivitou konkrétních 
osob, které takto činí ve snaze naší 
obci pomoci, aby provoz soutěsek 
byl zahájen právě v době, kterou 
jsem nyní uvedl. Nejde pouze o 
samotné kácení stromů, ale též o 

jejich odstraňování jak z plavební 
dráhy, tak z turistických cest, což 
v sobě zahrnuje jejich vytažení z 
vody, rozřezání a postupný odvoz 
do Hřenska. Právě z tohoto dů-
vodu celkem osm našich zaměst-
nanců se na této činnosti podílí, 
proto využívám dané možnosti a 

chci jim za je-
jich agilnost a 
vstřícnost vůči 
obci co neju-
přímněji podě-
kovat. Společně 
s místostarostou 
obce Bc. Rober-
tem Marešem a 
ředitelem Sprá-
vy Národního 
parku České 
Švýcarsko ing. 
Pavlem Bendou 

jsme si dne 5. března t.r. soutěsky 
prošli a z hlediska časového har-
monogramu zkontrolovali rozsah 
dosud vykonaných prací. Jsme op-
timisté a věříme, že vše ke stano-
venému termínu zahájení turis-
tické sezony bude vykonáno, když 
v nejbližších dnech na úklidové 
práce zaktivizujeme ostatní pra-

covníky a dále využijeme nabídku 
našich hasičů, kteří nám rovněž 
pomohou. 

 Z důvodů shora uvede-
ných musíme ustoupit od našeho 
záměru o velikonočních svát-
cích pro veřejnost otevřít nově 
zrekonstruovaný hřenský kostel. 
Probíhající finální úprava jeho 
interiéru, především pak usazení 
opravených varhan, se opožďuje. 
I pracovníky varhanáře Jarosla-
va Stavinohy v minulých týdnech 
stihla pandemie, v důsledku čehož 
došlo k přerušení započatých pra-
cí, byť jmenovaný v současné době 
pravidelně do Hřenska dojíždí a v 
kostele započal s instalací varhan-
ních píšťal.  Právě z tohoto důvo-
du počítáme s tím, že ke slavnost-
nímu otevření kostela dojde až 
v jarních, příp. letních měsících, 
tedy v době, kdy již nebudou platit 
shromažďovací limity a bez jaké-
hokoliv omezení se budeme moci 
volně pohybovat. Věřím, že tuto 
nucenou skutečnost pochopíte. 

Ať jste zdrávi, máte se rádi a jste 
spokojeni.

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta

OBEC HŘENSKO

N���zenin� � březnu
n���zenin� �����í:

Martin Jiral, Jana Křížková, Miroslav Dvořák, Ladislav Hynek,
Paula Dzurková, Jan Havel, Ivana Stárková, Otto Hlaváček,

Dominika Maněnová, Renata Bohatá, Lien Tranová, Ilona Zdeňková,
Matěj Poklop, Marie Baslová, Tereza Králová, Vlastimil Pačák

��é jubi�eum �����í: O����encům 
přejeme pe�né zd���í 

� �e�e�ý ži���.
Jan Záruba a Jozef Křivák



 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 republi-
ky 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 přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná 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, pro-
vedení, 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 nej-
později 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.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem 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 vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího 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 obvo- 
dech 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 sta-
tistické 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.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 
pro Ústecký kraj 

 

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického 
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích 
formulářů pro Sčítání 2021. 
 
Kontaktní místa České pošty, s. p. 

Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

Krupka 1 Karla Čapka 294, Maršov, 41742, Krupka 954241742 
Rumburk Františka Nohy 1096/3, Rumburk 1, 40801, Rumburk 954240801 

Ústí nad Labem 1 Masarykova 3120/34, Ústí nad Labem-centrum, 40001, 
Ústí nad Labem 954240001 

Ústí nad Labem 3 Žukovova 546/15, Střekov, 40003, Ústí nad Labem 954240003 
Ústí nad Labem 6 Truhlářova 1592/32, Střekov, 40003, Ústí nad Labem 954240006 
Ústí nad Labem 7 Krčínova 841/9, Krásné Březno, 40007, Ústí nad Labem 954240007 
Ústí nad Labem 8 Na Popluží 821/11, Klíše, 40001, Ústí nad Labem 954240008 
Ústí nad Labem 10 Všebořická 389/53, Všebořice, 40010, Ústí nad Labem 954240010 

Ústí nad Labem 11 Stříbrnická 3034/10, Severní Terasa, 40011, Ústí nad La-
bem 954240011 

Ústí nad Labem 16 Seifertova 567, Neštěmice, 40331, Ústí nad Labem 954240331 
Trmice Tyršova 869, 40004, Trmice 954240004 
Chlumec u Ústí nad Labem Ústecká 255, 40339, Chlumec 954240339 
Děčín 1 Oblouková 1420/2, Děčín I-Děčín, 40502, Děčín 954240501 
Děčín 2 Podmokelská 148/1, Děčín IV-Podmokly, 40502, Děčín 954240502 
Děčín 5 Lesní cesta 291, Děčín IX-Bynov, 40505, Děčín 954240505 

Děčín 9 Studniční 414, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 40711, 
Děčín 954240711 

Jílové u Děčína Mírové nám. 295, 40701, Jílové 954240701 
Česká Kamenice Kostelní 138, 40721, Česká Kamenice 954240721 
Benešov nad Ploučnicí náměstí Míru 1, 40722, Benešov nad Ploučnicí 954240722 
Krásná Lípa u Rumburka Masarykova 246/6, 40746, Krásná Lípa 954240746 
Varnsdorf 1 T. G. Masaryka 1587, 40747, Varnsdorf 954240747 
Šluknov Karlova 322, 40777, Šluknov 954240777 
Lovosice 1 Osvoboditelů 1228/32, 41002, Lovosice 954241001 
Štětí Obchodní 538, 41108, Štětí 954241108 
Libochovice náměstí 5. května 48, 41117, Libochovice 954241117 
Úštěk Nádražní 117, Úštěk-České Předměstí, 41145, Úštěk 954241145 
Litoměřice 1 Na Valech 722/18, Předměstí, 41201, Litoměřice 954241201 
Roudnice nad Labem Husovo náměstí 69, 41301, Roudnice nad Labem 954241301 
Teplice 1 Dubská 3094/1, 41501, Teplice 954241501 
Teplice 2 Nádražní náměstí 867/2, 41501, Teplice 954241502 
Teplice 3 Jaselská 427, Řetenice, 41503, Teplice 954241503 
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Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

Teplice 10 Jana Koziny 1628/31, Trnovany, 41501, Teplice 954241510 
Dubí u Teplic 1 Krušnohorská 567/13, 41701, Dubí 954241701 
Osek u Duchcova Husova 56, 41705, Osek 954241705 
Bílina 1 Mírové náměstí 72/5, 41801, Bílina 954241801 

Bílina 4 Sídliště Za Chlumem 820, Teplické Předměstí, 41801, Bí-
lina 954241804 

Duchcov Osecká 1531, 41901, Duchcov 954241901 
Chomutov 2 Farského 4732, 43001, Chomutov 954243002 
Chomutov 3 Jiráskova 5338, 43003, Chomutov 954243003 
Chomutov 4 Kundratická 4666, 43004, Chomutov 954243004 
Chomutov 5 Zahradní 5341, 43004, Chomutov 954243005 
Jirkov 1 nám. Dr. E. Beneše 3, 43111, Jirkov 954243111 
Jirkov 3 Studentská 1422, 43111, Jirkov 954243113 

Klášterec nad Ohří 1 Petlérská 449, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151, Kláš-
terec nad Ohří 954243151 

Vejprty náměstí T. G. Masaryka 1241, 43191, Vejprty 954243191 
Kadaň 1 Poštovní 1553, 43201, Kadaň 954243201 
Most 1 Moskevská 5, 43401, Most 954243401 
Most 3 Slovenského národního povstání 2744/14, 43401, Most 954243403 
Most 6 Rudolická 1706/4, 43401, Most 954243406 
Most 10 Velebudická 3270, 43401, Most 954243410 
Most 11 Lipová 805/8, 43401, Most 954243411 
Litvínov 1 náměstí Míru 13, Horní Litvínov, 43601, Litvínov 954243601 
Litvínov 8 Hamerská 258, Hamr, 43542, Litvínov 954243542 
Žatec 1 Volyňských Čechů 3098, 43801, Žatec 954243801 
Žatec 3 Havlíčkovo náměstí 2127, 43801, Žatec 954243803 
Postoloprty 5. května 134, 43942, Postoloprty 954243942 
Louny 1 Štefánikova 1465, 44001, Louny 954244001 
Podbořany Masarykovo náměstí 887, 44101, Podbořany 954244101 

 
Kontaktní místo Českého statistického úřadu 

Název pracoviště Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

ČSÚ Ústí nad Labem Špálova 2684/1, Severní Terasa, 400 35, Ústí nad Labem  472706176 

 
Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací 
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce 
https://scitani.ceskaposta.cz. 
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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.
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