Základní termíny s ítání lidu

26. února 2011

Za íná fungovat call centrum pro ve ejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se
mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledn s ítání každý den od 8:00 do
22:00.
S ítací komisa i za nou zárove roznášet domácnostem do schránek informa ní
letáky o blížícím s ítání. Zárove s letákem vhodí komisa do schránky líste ek
s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti p inese s ítací formulá e. Každá
domácnost najde ve schránce letá ek nejpozd ji 6. b ezna.

7. b ezna 2011

S ítací komisa i za ínají navšt vovat domácnosti a roznášet formulá e. Každý
ob an dostane zelený S ÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé byt dostanou
navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé i správci dom ješt oranžový DOMOVNÍ
LIST. Roznáška formulá

25./26. b ezna 2011

kon í 25. b ezna 2011.

P lnoc z 25. na 26. b ezna je tzv. rozhodným okamžikem s ítání. Informace do
s ítacích formulá

se vypl ují podle skute nosti platné v tento rozhodný okamžik.

P íklad: Pokud se miminko narodilo dv
v rozhodný okamžik na sv t

hodiny po p lnoci, tak ješt

nebylo

a do s ítání se nepo ítá. Pokud se ale narodilo

hodinu p ed p lnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je t eba tuto
radostnou novinu do s ítání uvést.
26. b ezna 2011

V tento den je možné za ít odevzdávat vypln né s ítací formulá e. Existují t i
základní cesty:
Internet
P edání s ítacímu komisa i
Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv pošt

14. dubna 2011

Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formulá e – a už je budou
odesílat p es internet, poštou v obálce nebo osobn p edávat s ítacímu komisa i.

20. dubna 2011

Kon í innost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici
pro informace o s ítání lidu íslo eského statistického ú adu 274 057 777, které
je v provozu v ú edních dnech. Stále bude také fungovat informa ní email
info@scitani.cz.
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