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OBECNÍ ZPRAVODAJ

V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
věku 50, 55, 60, 61… a více roků.

LÍŠNICKÉ OZVĚNY

Významného životního jubilea se dožili:
v únoru:
Novák Milan
Nejedlá Edita
Mašterová Helena

Únor

Sedlářová Liduška
Hašler Antonín
Kuba Ladislav
Lucie Petřivalská
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Srdečně blahopřejeme!

VZPOMÍNÁME

Kdo v srdcích žije – neumírá...
František Hrubín

Dne 24. února 2021 uplynuly 3 roky, kdy nás navždy
opustila naše milá manželka, maminka, babička paní
Dana Vašková. Věnujte ji prosím spolu s námi tichou
vzpomínku.
Děkuje rodina
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KŘÍŽOVKA

Z HISTORIE OBCE

Z poznámek kronikáře …
Uveřejňujeme poznámky, které si psal kronikář obce pan Adolf Chmelař

Budovy, služby...
V Líšnici byl za Němců mlýn, obchod, kovář a hostinec. Ve Vyšehorkách obchod,
hostinec a kovář. Po osídlení roku 1945 byl v Líšnici do roku 1950 obchod smíšeným zbožím, kovář, stolář, mlýn, hostinec a řezník. Po znárodnění zůstal obchod a
hostinec. Ve Vyšehorkách byl hostinec zrušen a uzavřen roku 1957.

Správa, družstvo
Líšnice - Vyšehorky není středisková obec. Vzdálenost do střediskové obce Pavlov
je 3 km.
V obci Líšnice bylo založeno družstvo JZD v roce 1953. Brzy se však rozpadlo.
Znovu bylo obnoveno jak v Líšnici, tak i ve Vyšehorkách roku 1957. V roce 1960,
se obě obce sloučily v jeden celek JZD. Dnes je družstvo spojeno ve větší celek
JZD Nový život se sídlem v Mohelnici.

Škola, mateřská škola, kostel
Ve Vyšehorkách je škola, která v roce 1842 vyhořela. Ihned byly položeny základy nové školy, která byla postavena na jedno patro a dána do provozu roku 1845.
V roce 1962 pro nedostatek žáků byla zrušena a po vnitřní adaptaci na podzim
1962 otevřena jako mateřská školka.

Budova bývalé školy ve Vyšehorkách
V Líšnici je škola z roku 1892, do které dojíždí denně žáci z Mohelnice.
Dále se v obci Vyšehorky nachází kostel Všech svatých z roku 1369, který v roce
1957 vyhořel a dosud není jako nejstarší památka na Moravě opraven.
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VELIKONOČNÍ VAJÍČKA Přestože nám lékaři a odborníci správného stravování vejce buď doporučují nebo před nimi varují, o Velikonocích nemohou chybět v
žádné domácnosti.Vaječný žloutek je sice známým zdrojem cholesterolu, ale obsahuje i významné množství vitaminu D nebytného pro tvorbu vápníku. Bílek zase už
podle názvu je bohatý na bílkoviny. Vejce představují jednu z nejvýživnějších složek stravy. Jako všude i zde platí pravidlo, že všeho se má užívat s mírou. Proto i u
vajec záleží na četnosti podávání a způsobu přípravy. V Česku se ponejvíce konzumují vejce klasická - slepičí. Krůtí vejce jsou jim velmi podobná, ale jsou dvakrát
tak větší. Méně používána jsou vejce pštrosí, která dosahují ….. /vyluštění v tajence/ hmotnosti svých slepičích příbuzných. Trpaslíky mezi vajíčky jsou strakatá,
roztomilá vajíčka křepelek. I ty je možno zakoupit v našich obchodech. Kachní
vejce lze také jíst, ale nelze je skladovat. Musí se sníst čerstvá, protože se velice rychle
infikují různými bakteriemi. Do obchodů
přicházejí vejce roztříděná do několika kategorií podle hmotnosti. Jsou označena značkami; například S jsou ta nejmenší do váhy 53
gramů/ks, opakem je kategorie XL pro vejce
o váze nad 73 gramů/ks. Další je dělení podle
druhu chovu, z kterého vejce pochází.
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Vyluštění minulé tajenky:
Posledním dnem masopustního období je
škaredá středa, začátek půstu.
Vodorovně:
1 - Obložení
2 - Vašek /spisovně/
3 - Helma
4 - Sameček včely
5 - Koláč /množné číslo/
6 - Dělat díru dlátem
7 - Hůl /7.p., č. mn./
8 - Hlodavec žijící ve stokách
9 - Fotbal
10- Autor Kroniky české
11- Sousední stát
12- Hlavní město Chorvatska
13- Známý český fotograf Jan
14- Otrhám peří
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POSTŘEHY Z CEST
Určitě si vzpomínáte na velmi zajímavé vyprávění Standy Plška, který popisoval
svoji cestu do Rumunska. Tentokráte se s námi podělil o své zážitky z cesty do Gruzie. Děkujeme Standovi za příspěvek a přejeme na dalších cestách mnoho štěstí.
V létě 2019 moje kroky zamířili ještě vice na východ než je Rumunsko, o kterém
jsem vám povídal posledně.
Tentokrát jsem vyrazil do Gruzie a celá tato cesta byla spíše takovým výletem
s nádechem dobrodružství, než nějakou výpravou. Už před Vánocemi jsem se domluvil s kamarádkou
z Holandska, která chtěla
v létě právě do této destinace na tom, že se k ní
přidám.
Byl to vlastně poprvé
v životě, co jsem jel někam s cestovní kanceláří
a jediné co mě utěšovalo,
bylo to, že se jmenovala
Adventura. Ještě v rámci
plánování dovolené jsme
si vybrali jako cílovou
destinací Tušetii a byl
jsem za tuto volbu moc rád. Je to oblast na severovýchodě Gruzie při hranici
s Čečenskem na severu a Dagestánem na východě. Už samotná cesta do Omala,
správního i turistického centra Tušetie, je náročná. Tří hodinová cesta přes tří tisícové sedlo byla hodně silným zážitkem, který umocnil fakt, že den před námi na
této cestě umřelo sedm lidí při havárii kamionu a že každý rok si tyto nekončící
serpentiny vyberou několik obětí. To dokazovali i vraky aut, různě rozeseté ve
svazích pod cestou. Namačkáni v terénních vozech japonské výroby (volant na
pravé straně) jsme tak až v pozdních večerních hodinách přijeli do Omala.
Této cestě ještě předcházel let z Prahy do Tbilisi přes Istanbul a jeden moc příjemný den strávený v hlavním městě Gruzie. Naše průvodkyně, Češka trvale žijící
s čečenským manželem v Gruzii, nás provedla po historické části Tbilisi a seznámila nás jak se vzdálenou, tak s nedávnou historií Gruzie a s jejími současnými
reáliemi.
Omalo bylo pro nás startovním i cílovým místem naší výpravy po místních kopcích. Celé jsme to měli ulehčeno o to, že nás provázel řidič s autem a po náročně
sjízdných cestách nám tak vozil velkou část batohů a my jsme tak mohli po kopcích chodit nalehko jen s jednodenním nákladem v batohu.
/Pokračování příště/

Standa Plšek
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INFORMUJEME

Z veřejného zasedání
Dne 18. 2. 2021 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 1/
2021.
Přítomno: 6
Omluveno: 1
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáváno:
Ad 6 - Informace o probíhajících akcích
Oprava chodníku v Líšnici – přerušeno řízení
Autobusová zastávka Vyšehorky – čeká se na stavební povolení, žádost již byla
podána, požádáno o doplnění
Bioodpady – Loštická lesní s.r.o. pokračuje dále v poskytování služby. První svozy
jsou domluveny na duben 2021.
Ad 7 – Dotace
Starosta obce předložil zastupitelům přehled podaných dotačních titulů na rok 2021
Dotace z KÚOK:
POV 2021 Podpora vesnických prodejen – podáno 26.1.2021
Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí OK 2021 – podáno 26.1.2021
Dotace ze SZIF:
Posílení společenských funkcí lesa – Lesní stezka v obci Líšnice – podáno
30.10.2020, v současné době probíhá akceptace a doplnění údajů pro získání 100%
dotace
Dotace z MZe:
Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích – Výstavba rybníka na
parc.p.č. 643 v k.ú.Líšnice u Mohelnice – žádost podána, řeší firma AXIOM, probíhá doplňování dokladů pro získání dotace
Dotace z SFŽP:
PP Kanalizace a ČOV Líšnice – dotace přiznána a to ve výši 90% tj. 1 414 611Kč
Starosta obce předložil ke schválení přijetí dotace na zhotovení projektové dokumentace na akci PP Kanalizace a ČOV Líšnice ve výši 1 414611 Kč z programu SFŽP
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Starosta obce předložil ke schválení podklady pro výběrové řízení na zhotovitele
projektové dokumentace na akci PP Kanalizace a ČOV Líšnice
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Starosta obce předložil ke schválení firmy do výběrového řízení na zhotovitele
projektové dokumentace na akci PP Kanalizace a ČOV Líšnice:
1. PROJEKTY VODAM s.r.o.
Galašova 158, 753 01 Hranice
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IČ: 26821443
2. STAVING engineering s.r.o.
Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany
IČ: 25334107
3. REPENS projekt s.r.o.
Štěpánovská 37/3, 783 35 Olomouc – Chomoutov
IČ: 28658507
4. ENVI Agentura Trunda s.r.o.
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 27857646
Po diskusi zastupitelstva bylo rozhodnuto o oslovení prvních tří firem pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na akci PP Kanalizace a ČOV
Líšnice. Firma č.4 ENVI Agentura Trunda s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc,
IČ: 27857646 nebude oslovena.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Zadávací dokumentace pro výběrové řízení bude zaslána firmám:
1. PROJEKTY VODAM s.r.o.
Galašova 158, 753 01 Hranice
IČ: 26821443
2. STAVING engineering s.r.o.
Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany
IČ: 25334107
3. REPENS projekt s.r.o.
Štěpánovská 37/3, 783 35 Olomouc – Chomoutov
IČ: 28658507
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení a jmenoval jako
členy výběrové komise zastupitele: Mgr. Lucii Dvořákovou, Františka Valoucha,
Oldřicha Smítala. Dále pak požádal starosta zastupitelstvo obce o pověření výběrem nejvhodnější nabídky a podpisem smlouvy na základě rozhodnutí výběrové
komise.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Starosta obce předložil ke schválení cenovou nabídku na podání žádosti, administraci projektu, administraci výběrových řízení na akci: Kanalizace a ČOV Líšnice
předloženou firmou STILT PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov
IČ 28622294.
Pro: 5
Proti: 0
Nehlasovali: 1
Starosta obce předložil ke schválení cenovou nabídku na administraci výběrového
řízení na akci: Výstavba inženýrských sítí v lokalitě U Kříže
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0

Některé tituly nebyly vyhlášeny, cítíme to hlavně na kraji, kde chápeme, že i zde
se peníze nedostávají a nějakou dobu ani nebudou. Je to vidět hlavně na rozpočtech. Dělám si dlouhodobou statistiku toho, jak peníze od státu na obec chodí. Překvapil mě třeba letošní leden. kdy se místo 300 000 Kč, které jsou standardní, objevilo na účtu obce 212 000 Kč. Činnost MAS omezená není, teď budeme vyhlašovat dotační titul z podpory rozvoje venkova, který se týká veřejných prostranství.
Tyto dotační tituly mohou získávat obce, podnikatelé i soukromé osoby a spolky,
které jsou v lokalitě působnosti MAS Mohelnicko.
Máte před sebou Valnou hromadu, takže se budete rozhodovat o směřování. Jednou z věcí, které MAS hodně podporují je vzdělávání, mimo jiné i vzdělávání pedagogů. Neovlivnil to právě covid 19, protože školství teď funguje trošičku jinak?
MAS Mohelnicko se zapojilo do místního akčního plánu vzdělávání. Ta činnost,
která je s tímto spojená, samozřejmě doznala změn, protože to setkávání, které
dneska je na bázi online styku je trošku složitější i když pro někoho příjemnější,
ale děvčata, která se nám v MAS o tuto aktivitu starají, fungují i nadále přes datové
toky, probíhají i školení.
Neuvažovali jste i o rozšíření výuky učitelů právě na to, jak učit online, protože
ono to není také pro všechny jednoduché?
To jsme neuvažovali, ale je to dobrý nápad, zkusím to nadnést děvčatům, možná
by to stálo za to.
Zmiňoval jste, že se bude vyhlašovat dotační titul rozvoje venkova. Víte třeba pro
letošní rok stěžejní projekt, za který by se MAS chtěla postavit a který by Mohelnicku mohl pomoci i třeba v souvislosti s tím. že právě obce budou mít méně peněz?
Bude pokračovat místní akční plán vzdělávání a to 3. stupeň, kdy MAS se do toho
určitě zapojí. Postupně nabíhají jednotlivé dotační výzvy, ať už národní nebo z EU,
které my máme zařazené ve svých fiších v programu pro MAS Mohelnicko. Takže
jakmile naběhne nějaký dotační titul, tak děvčata reagují a vyzývají jednotlivé subjekty k podání žádostí o tuto dotaci.
MAS slouží mimo jiné tedy i pro zprostředkování dotačních peněz třeba právě pro
soukromé osoby, podnikatele atd. Jaký je zájem z jejich strany a rozšiřuje se ten
okruh, ze kterého se na vás třeba obrací i v souvislosti s tím, že teď zrovna podnikat není úplně jednoduché?
Co se týká této otázky, tak já můžu brát informace z minulého období, kdy bylo
vyhlášeno několik projektů, které se třeba týkaly soukromých zemědělců. Tam
zájem velký byl. Podařilo se peníze, které jsou na to alokované, utratit celkem lehce. Dále se nám do toho zapojují i třeba soukromníci typu Levandulový statek, kdy
je jednak členem MAS Mohelnicko, ale snaží se čerpat i dotační tituly, které jsou
určeny právě pro tyto podnikatele.
Zdroj: Český rozhlas Olomouc, 12. února
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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 statistické 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.

HISTORIE NA FOTOGRAFIÍCH

Autobusová čekárna 1976:
J.Balcárek, P.Bednář

Fasáda MŠ 1975-6: pan Ouhrabka, p.Springer,
paní Springerová, p. Horák, p.Langerová, p.Novák

ROZHOVOR
Miroslava Kobzy s předsedou správní rady MAS Mohelnicko J.Kvíčalou
Jak se orgánům MAS /Místní akční skupiny/ daří pracovat v této nelehké době a
jak se daří získávat a rozdělovat dotační prostředky v době krize - na to jsme se
zeptali předsedy správní rady MAS a starosty obce Líšnice Jiřího Kvíčaly:
To fungování se mění dost podstatně. Na základě toho, co se děje, se zavedla online služba, která funguje a scházíme se v podstatě online formou. Dotace, tak jak
avizovala vláda, nějakým způsobem nastartovaly. Je pravda, že z některých dotací
máme radost, protože ty procentuelní podpory se zvedly tak, jak to bylo avizováno.
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Ad 8 – Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočet
byl schválen na paragrafy.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 9 – Vyhlášení výběrového řízení na byt – č.p.66 – bývalá škola
Starosta obce předložil zastupitelům návrh vyhlášení Výběrového řízení na byt –
č.p.66 – bývalá škola. Rozloha bytu je 76m². Pokud se nepřihlásí zájemce do 8. 3.
2021 bude vyhlášeno nové výběrové řízení a zveřejněno znovu i na internetu a
sociálních sítích.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 10 – Smlouvy o smlouvách budoucích a smlouvy – ČEZ Distribuce
Starosta obce předložil zastupitelům:
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006982
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-80120958/SOVB/1
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elekt. zařízení – jedná
se o připojení nových parcel
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 11 – Pozemky obce – žádost o prodej, prodej a záměr prodeje
11a – Starosta obce předložil zastupitelům Žádost o odkoupení pozemku 55/2
v k.ú. Líšnice u Mohelnice doručenou na Obecní úřad Líšnice majitelem nemovitosti č.p.25. Zastupitelstvo obce se žádostí bude zabývat na svém dalším zasedání.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
11 b - Prodej pozemku č. p. 55/2 v k. ú. Líšnice u Mohelnice.
Z důvodu nových zjištěných skutečností se žádost o odkoupení pozemku odkládá
do dalšího VZ.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 11c - Starosta obce předložil zastupitelům Záměr odprodat pozemek p.č.
457/21 v k.ú. Vyšehorky o výměře 35 m². Pozemek je dlouho užíván majitelem
sousední nemovitosti.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 12 – Prodej nepotřebného majetku
Starosta obce předložil zastupitelům Záměr obce odprodat majetek obce Líšnice.
Jedná se o nákladní automobil sklápěcí – Multicar M25 rok výroby 1976. Navrhovaná cena k odprodeji 35 000 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 13 – Odpady – legislativní změny, sleva za odvoz
Starosta obce informoval o cenách odvozu odpadů a vyzval občany k pečlivějšímu
třídění odpadů. Na žádost občanů budou přidány kontejnery na plasty.
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Ad 14 – Společný školská spádový obvod pro MŠ a ZŠ
Starosta obce předložil zastupitelům Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Mohelnice,
Na Zámečku 10, IČ: 63696380, se sídlem Mohelnice, Na Zámečku 10, 789 85 Mohelnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce předložil zastupitelům Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou
se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené městem Mohelnice část školského
obvodu mateřské školy zřízené městem Mohelnice
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce předložil zastupitelům Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Mohelnice,
Mlýnská 1, IČ: 00852970, se sídlem Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice
a Základní škola Mohelnice, Vodní 27, IČ: 00852937, se sídlem Mohelnice, Vodní
27, 789 85 Mohelnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce předložila zastupitelům Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou
se stanoví část společného školského spádového obvodu základních škol zřízených
městem Mohelnice
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Ad 15 – Různé:
Starosta obce jmenoval novým velitelem JSDH Líšnice pana Petra Valdese. Bývalý velitel pan Milan Novák z funkce odstoupil ze zdravotních důvodů.
Starosta obce jmenoval novým kronikářem obce pana Mgr. Aleše Plháka. Paní J.
Springerová ukončila svoji činnost k 31. 12. 2020 ze zdravotních důvodů. Tímto jí
velice děkujeme za její činnost pro obce.
Starosta obce předložil ZO Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 8800093220_1/VB/P ke stavbě „PREL A, Líšnice, Plynovodní přípojka, č. stavby: 8800093220“. Přeložka z důvodu výstavby Cyklostezky Újezd – Líšnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce předložil ZO Žádost Římskokatolické farnosti Vyšehorky o schválení finančního příspěvku na opravu střechy fary ve Vyšehorkách ve výši 75000 Kč.
ZO žádost projednalo a odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 30000Kč na opravu střechy fary ve Vyšehorkách.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
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MOŽNÁ NEVÍTE
KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021
www.scitani.cz
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 bude na
celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů.
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 přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území
České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná 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, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem 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 vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího 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 obvodech 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
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