na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených
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 krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných 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 listinné 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.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.
Datum a místo vydání: 15.03.2021 Nový Jáchymov
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Periodický tisk územního samosprávného celku
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Označení budov
Chybí vám na domě číslo popisné? Dejte si pozor, jde totiž o porušení
zákona.
Každý dům by měl mít na viditelném místě číslo popisné. Není to jen tak
pro legraci, nařizuje to dokonce zákon. A pokud na domě číslo nemáte,
může nastat problém. Označování domů slouží k lepší orientaci, což ocení
nejen vaše návštěva, ale třeba i pošťák. Dům se označuje buď číslem
popisným, jde-li o stavbu trvalého charakteru, nebo číslem evidenčním, jdeli o stavbu dočasnou nebo rekreační. Číslo přiděluje obec rozhodnutím,
tabulku s číslem je povinen umístit na své náklady vlastník budovy.
Pozor na porušení zákona
V dnešní době označování domů řeší v naší legislativě zákon o obcích,
který konstatuje, že budova musí být označena popisným číslem, pokud
není stanoveno jinak. Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší
budovy, které jsou součástí jednoho celku (např. garáže při domech, drobné
stavby). Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními
čísly.
Umístění tabulek s čísly
Tabulky s čísly je třeba umístit viditelně. Číslo orientační má být podle
vyhlášky ministerstva vnitra umístěno vždy pod číslem popisným. Označení
popisných, orientačních a evidenčních čísel se má barevně lišit. Každý
vlastník by si měl uvědomit, že nesprávné, nebo dokonce žádné označení

jeho budovy může mít negativní následky. Praxe ukazuje, že hasiči či
sanitka přijedou na místo události pozdě jen proto, že dům nebyl označen.
Lidé by ale neměli podcenit ani výběr poštovní schránky. Nebudete mít
radost z rozmáčeného, nečitelného úředního nebo soukromého dopisu.
Neméně důležitý je např. zvonek na dveřích, nebo na plotě. Opět jej ocení
nejen návštěva, pošťák, ve vážných případech třeba i hasiči. Z poslední
doby máme špatnou zkušenost při roznášení smluv. V mnoha případech je
těžké "dobouchat se", když není možnost zazvonit na zvonek.
Žádáme vás, označte si svoji nemovitost číslem popisným, a pokud budete
mít zvonek, usnadníte práci i nám.
Děkujeme.

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

Bezpečně, online, raz dva.
Sčítání začíná 27. března 2021

Úniky vody
Na konci měsíce února jsme zaznamenali zvýšenou spotřebu vody ve staré
části obce. Poruchu jsme objevili po nočním hledání v opuštěném domě, ve
kterém vyteklo skoro 200 m3 vody. Zkontrolujte si prosím své nemovitosti,
zda máte vše dostatečně zabezpečené.
Děkujeme

Žádost o bezúplatný převod malé cisterny
Obec Nový Jáchymov požádala HZS Středočeského kraje o bezúplatný
převod malé cisterny pro jednotku SDH Nový Jáchymov. Naše žádost byla
zaevidována a v případě uvolnění vhodné techniky budeme osloveni. Po
získání cisterny budou staré automobily nabídnuty k prodeji.

Aplikace V OBRAZE
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu obce, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Aplikaci lze do
telefonu získat v aplikace Obchod Play nebo App Store.

Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikemo půlnoci z 26. na 27.03.2021.
Do 09.04.2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.04. do 11.05.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil 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 podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických
pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři
pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete
obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat
v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat

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 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.

Provoz sběrného místa duben – červen 2021
V dubnu bude sběrné místo otevřeno každou sobotu v době od 9:00 – 11:00
hod. V měsíci květnu a červnu bude sběrné místo otevřeno každou středu
v době od 16:00 – 18:00 hod. a každou sobotu v době od 9:00 – 11:00 hod.,
kromě 01.05.2021 a 08.05.2021, kdy jsou svátky. V měsíci dubnu, květnu a
červnu v době otevření sběrného místa zde bude vždy i kontejner na
bioodpad.

Sběr a svoz nebezpečného a objemného odpadu
Sběr a svoz nebezpečného odpadu a objemného odpadu bude probíhat
v sobotu 17.04.2021 a v sobotu 25.09.2021 od 9:00 hod. do 11:00 hod. na
návsi. Objemný odpad bude za úhradu.
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Do nebezpečného odpadu patří: olejové filtry, akumulátory a baterie, tuky,
maziva, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, léky, barvy, laky,
ředidla, kyseliny, zásady, rozpouštědla, pesticidy, chemikálie atd.
Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům
nemůže být umístěn do sběrných nádob. Například koberce, matrace,
nábytek, sedačky atd.
Sběr a svoz elektroodpadu
Vysloužilý elektroodpad bude možné uložit na sběrné místo (sběrný dvůr u
ČOV) ve středu 21.04.2021 a v sobotu 24.04.2021. A dále ve středu
22.09.2021 a v sobotu 25.09.2021.

Kulturní výbor
I letos se Kulturní výbor obce rozhodl připojit k velikonoční výzvě, kterou
pořádá středisko volného času Domeček Hořovice.
Velikonoční KRASLICOV 2021!
1. Vyrobte alespoň jedno vajíčko o velikosti minimálně 30 cm /materiál a
pracovní postup je na Vás/
2. Vystavte ho do okna, na zahradu, kamkoli….
3. Vyfoťte ho a pošlete na email zajicnovyjachymov@seznam.cz
4. Vaše kraslice bude započítána do soutěže o titul KRASLICOV 2021
5. Na FB se můžete připojit do skupiny Zajíců už je dost, letos frčí vajíčka
:-) a vložit své fotografie pro inspiraci nebo pro radost ostatním
6. Foto zasílejte do Velikonočního pondělí 5. dubna 2021
Informace budou rovněž na vývěsních plochách obce.
Přejeme veselé a klidné Velikonoce

Ostatní
Prodej domácích zákusků
Paní Viera Pihíková bude z okénka restaurace Pod Kaštanem prodávat
čerstvé domácí zákusky a chlebíčky každý lichý pátek od 12:00 do 18:00
hod. Možnost objednání na tel.: 601 547 990 min. tři dny předem.

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytu v roce 2021
v České republice
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
republiky 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 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 (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 nejpozději 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.

