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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané a přátelé naší obce,

stále tato covidová doba nepřeje sdružování a společ-
ná jarní brigáda se zatím nekonala. Jarní počasí již klepe 
na dveře a tak jsme společně s obecními pracovníky pro-
vedli jarní ořez stromů a keřů, vše odvezli na obecní po-
zemek u rybníka. Zde také byla zasazena lipová alej podél 
asfaltové cesty a švestková alej podél cesty k lesu.  Přibyly 
také stromy na hřišti, které jak zpevní svah, tak vytvoří 
stín návštěvníkům hřiště pro všechny, kde je v  letních 
měsících opravdová výheň. Vyměněny byly také okrasné 
stromy v aleji ke sportovišti, které uhynuly již ve vzrost-
lém stavu.  Toto vše bylo zasazeno z dotací Ministerstva 
pro místní rozvoj, které vypsalo stoprocentní dotace na 
tyto výsadby a nám se podařilo se vejít do kritérií a podat 
žádost mezi prvními. Prořez stromů byl letos opravdu 
masivní a to i pro doporučení ČEZu, který skrze najatou 
firmu provedl pod vedením velkou čistku. Vše se stále 
naváží na obecní pozemek a na „čarodějnice“ bude spá-
leno.  Letos tato akce bude opět bez veřejnosti, o střežení 
plamenů se postarají naši hasiči.

 Okolí naší „Lípy svobody“ je v současné době klido-
vou odpočinkovou zónou hojně využívanou jak našimi 
občany, tak přespolními. Chtěl bych tomuto místu dát 
nějaký nový koncept, nový ráz, udělat zde místo setkává-
ní  i sportu a odpočinku. Pokud byste měli nějaký návrh, 
jak toto místo zvelebit nebo přímo nějakého zahradního 
architekta, uvítáme to. V myšlenkách je dřevěná pergo-
la s vyhlídkou, venkovní  bezpečné místo pro rozdělání 
ohně s  posezením atd. Doufejme, že se situace kolem 
Covidu zlepší a budeme moci udělat alespoň malou 
jarní brigádu a zamést náves a chodníky, byť třeba po 
dvojicích. Vzhledem k tomu, že se letošní zima opravdu 
vydařila a napadlo za poslední roky nejvíce sněhu, na 
posyp chodníků se tak spotřebovalo nemalé množství 
soli a kamenné drti.  Při jarní kontrole se objevily nové 

trhliny a výtluky v komunikacích, kde se tyto chystáme 
co nejdříve nechat opravit, aby nedošlo k ještě většímu 
poškození. Chystáme také modernizované informování 
občanů o dění v obci pod názvem Mobilní rozhlas. Bližší 
informace a registraci najdete na www.mobilnirozhlas.cz 
, jak se to pro naši obec rozjede na plné obrátky, budeme 
informovat v dalším zpravodaji. 

Nově bylo vybudováno kontejnerové stání na tříděný 
odpad u nádraží ČD, kde budou v brzké  době  přistaveny 
kontejnery na plast a papír. Snad se zde nebude hromadit 
komunální odpad, jako je tomu u jiných kontejnerových 
míst a obec to poté na své náklady musí uklízet. 

Do budoucna bude muset obec řešit rozšíření míst 
na tříděný odpad, již nyní kapacitně nestačí zvony na 
sklo a rozšíření na návsi nepřipadá v  úvahu. Přeci jen 
je to náves, ne sběrný dvůr.   Čeká nás také první sečení 
trávy, kontejner bude přistaven opět pod náves směrem 
k rybníku, ale je potřeba opravdu dbát na třídění těchto 
biosložek, neházet do trávy větve, jinak nám kontejnery 
nebude p. Škréta přistavovat. Na podzim bude problém 
s  kontejnerem na větve, jelikož větve již p. Škréta brát 
nebude. Lidé jsou nezodpovědní (nejenom naše obec) a 
do větví  naházeli i stavební suť, plotové sloupky atp., což 
vedlo k poškození velkokapacitní drtičky.

Na podzim loňského roku byla zrušena hospoda 
u Šulců, která byla jedním z center kultury naší obce. 
Nyní bude muset tuto částečně nahradit sál víceúče-
lové budovy. Mrzí nás to všechny, ale je to rozhodnu-
tí majitelky objektu a obec s  tím nic neudělá. Obec 
Radimovice nemá žádné prostory, kde by se legální 
hospůdka dala provozovat, nezbývá než doufat v ně-
jakého nadšeného soukromníka.

Na letošní rok je zadána studie zázemí ke sporto-
višti, které by mohlo stát v jeho zadní části, vedle již 
dosloužilých stavebních buněk,  je zde již připravena
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voda a odpad, uvidíme jak se vše podaří, zda se toto 
malé, dřevem obložené zázemí, bude líbit. Přímo na 
sportoviště je zadaný projekt pergoly, aby se sportují-
cí měli kam skrýt jak před sluncem, tak před deštěm. 
Obecní úřad chystá také výměnu vyvážecího septiku 
za čistírnu odpadních vod pro obecní úřad a víceúče-
lovou budovu, v návaznosti také rozšíření zpevněné 
plochy z části parčíku za OÚ. Vše je ve fázi příprav a 
projektů.

¨

Pokud by kdokoli z řad občanů chtěl přispívat do 
tohoto zpravodaje články, postřehy či náměty, bude-
me rádi a určitě to ozvláštní tento čtvrtletník, dodá-
vaný do každé domácnosti v obci.

Přeji všem krásné jaro a pevné zdraví. Věřím, že se 
situace brzy uklidní a my se budeme moci opět vesele 
setkávat.

Váš starosta Ondřej Zoubek 

1. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 15. 2. 2021

Přítomno: 5 zastupitelů
- Ondřej Zoubek, Vít Jenšovský omluveni

Dále přítomno: 1 občané

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 1. 2. 2021.

1. Zahájení - schválení programu, jmenování 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřo-

vatelů zápisu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3.  Žádost o vyjádření k územnímu řízení ke 

stavbě ČEZ distribuce IV-12-4020206. 
4.  Aktualizace nařízení 1/2010 – zimní údržba
5.  Záměr pronájmu pozemku č.1002 v k.ú. 

Radimovice (náves - provozování veřejné 
lidové zábavy, pouťové atrakce).

6.  Změna směrnice o cestovních náhradách na 
rok 2021.

7.  Závěry inventur za rok 2020. 
8.  Doporučení Inventarizační komise 

- vyřazení majetku.
9.  Rozpočtové opatření  6/2020.
10.  Motivační program obce na rok 2021
11. Výroční zpráva dle §106 zák 99 Sb  

 za rok 2020. 
12. Novelizace OZV č. 3/2019- poplatek 

 z pobytu. 
13. Diskuze
14. Závěr
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Program jednání byl doplněn o body:
• Výroční zpráva dle §106 zák 99 Sb.
   za rok 2020.
• Novelizace Obecně závazné vyhlášky 
  č. 3/2019 – poplatek z pobytu.

Námitky proti programu:  nejsou

Předsedající: Miroslav Jech
Zapisovatelem byl určen: Robert Marek
Ověřovatelé zápisu: Aleš Bursa, Vladimír Casanova

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Program jednání byl schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
Usnesení č. 15/2013 – trvá 
• Usnesení č. 15/2013 – trvá
   (dar – odstavné stání)
• Usnesení č. 22/2013 – trvá 
  (uzavření kupní smlouvy)
• Usnesení č. 51/2020 – splněno, 
   smlouva podepsána
• Usnesení č. 54/2020 – splněno,
   inventarizace provedena

3. Žádost o vyjádření k územnímu řízení ke 
stavbě ČEZ distribuce IV-12-4020206 
Usnesení č. 1/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
žádost o souhlas se stavbou IV-12-4020206, 
LB-Radimovice, ppč. 1007, nový TR +kNN 
kterou řeší úpravu a rozšíření stávající dis-
tribuční sítě NN spol. ČEZ Distribuce a.s.  a 
napojení nových odběratelů (RD) na tuto síť, 
U K L Á D Á
starostovi obce podepsat souhlas s projektovou 
dokumentací na stavbu IV-12-4020206,  LB - 
Radimovice, ppč. 1007, nový TR +kNN kterou 
řeší úpravu a rozšíření stávající distribuční 

sítě NN spol. ČEZ Distribuce a.s.  a napojení 
nových odběratelů (RD) na tuto síť.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

4.  Aktualizace nařízení 1/2010
 – zimní údržba
Usnesení č. 2/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
novelizaci nařízení Obce Radimovice č.1/2010 
o zimní údržbě a 
U K L Á D Á
zpracovat nové nařízení obce Radimovice č, 
1/2021 o zimní údržbě komunikací kterým se 
stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování 
závad ve schůdnosti chodníků, místních ko-
munikací a průjezdních úseků silnic a kterým 
se vymezují úseky místních komunikací, na 
kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňová-
ním sněhu a náledí a předložit jej na dalším 
zasedání obce.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

5.  Záměr pronájmu pozemku č.1002 v 
k.ú.Radimovice (náves - provozování veřejné 
lidové zábavy, pouťové atrakce).

Záměr pronájmu pozemku č. 1002 v k.ú.Radi-
movice (náves) byl uveřejněn na úřední desce 
obecního úřadu od 1.2.2021 do 15.2.2021
Usnesení č. 3/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
záměru pronájmu p.p.č. 1002 (druh pozemku 
ostatní plocha) včetně 10 bm podél chodní-
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ku směrem k č.p. 6 a část p.p.č. 1000 (druh 
pozemku ostatní plocha) od st.p.č. 181 směrem 
k č.p. 47 v celkové délce 10 bm vše v k.ú. Radi-
movice u Sychrova p. Novotnému za za částku 
20.000,- Kč/1 rok
U K L Á D Á
starostovi obce podepsat nájemní smlouvu s p. 
Josefem Novotným, Suldovského 515/48, 
Liberec 11, IČ 16402138 za částku 20.000,- 
Kč/1 rok dle záměru pronájmu.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

6.  Změna směrnice o cestovních  
      náhradách na rok 2021 
Usnesení č. 4/2021
Na základě vyhlášky č. 589/2020 Sb.č.,  která 
mění výši cestovních náhrad zastupitelstvo 
obce
U K L Á D Á
starostovi obce upravit směrnici obce Radimo-
vice o cestovních náhradách na aktuální sazby.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

7.  Závěry inventur za rok 2020 
Předsedající přednesl výsledky inventury na 
základě inventarizační zprávy inventarizační 
komise obce Radimovice ze dne 17.1.2021
Usnesení č. 5/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
B E R E   N A   V Ě D O M Í
inventarizační zprávu za rok 2020.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

8.  Doporučení Inventarizační komise
      - vyřazení majetku
Na základě inventarizační zprávy ze dne 
17.1.2021 doporučuje inventarizační komise 
vyřadit majetek dle přiloženého seznamu.
Usnesení č. 6/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
U K L Á D Á
zastupitelovi Robertu Markovi zajistit vyjádře-
ní SDH k vyřazovaným položkám.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

9.  Rozpočtové opatření č. 7/2021.
Usnesení č. 6/2021
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření  
č. 6/2020 dle důvodové zprávy.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.

10.  Motivační program obce na rok 2021.
Předsedající navrhl ponechat počet hodin 
ZDARMA na víceúčelovém sportovišti a se-
znam občanů v motivačním programu na rok 
2021 stejný jako pro rok 2020, jelikož nebylo 
možné díky nouzovému stavu a situaci kolem 
Covid-19 uspořádat brigády ani jiné akce, po-
dle kterých by se daly hodiny zdarma posoudit.
Usnesení č. 8/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
motivační programu na rok 2021 dle návrhu 
předsedajícího.
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HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo  schváleno.

11.  Výroční zpráva dle §106 zák 99 Sb 
        za rok 2020.
Usnesení č. 8/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
B E R E   N A   V Ě D O M Í
výroční zprávu o poskytování informací v 
roce 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., O 
svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

12.  Novelizace OZV č. 3/2019 
       - poplatek z pobytu.
Usnesení č. 9/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
obecně závaznou vyhlášku obce Radimovice č. 
1/2021 o místním poplatku z pobytu na území 
obce Radimovice s účinností 15 dnů od vyhlá-
šení.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 1 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

13. Diskuze

Informace předsedajícího:

-Kontaktováni byli p. Kohoutek k dořešení 
situace kolem usnesení 21/2013 a p. Svátek – 

usnesení 15/2013, oba mají zájem na dotažení 
celé věci do zdárného konce.. na termínu 
schůzek bude tel. dohoda. 
- informace o hospodaření podílových fondů 
v majetku obce – celkový zisk 186.978,98 Kč. 
- Pan Hofman měl dotaz proč se nezruší místní 
poplatek z pobytu, když jen on poplatek ode-
vzdává a ostatní obce tento poplatek nemají. 
Domnívá se, že je to překážka v jeho podni-
kání, vzhledem k tomu, že ubytovací zařízení 
v okolních obcích tento poplatek nehradí. Za 
30 let, co Hoffmanovi pronajímají ubytovací 
prostory, neudělala obec pro podporu turistic-
kého ruchu nic podstatného. Uzavření hospo-
dy je další omezení služeb pro hosty. Poplatek 
byl zřízen z důvodu otevření hotelu, který dnes 
již neexistuje.
- Odpověděl zastupitel p Bursa => poplatek i 
nadále chceme zachovat a jeho výtěžek věnovat 
na práci s dětmi nebo na vyrovnání schodku 
v odpadovém hospodářství. Zastupitelstvo se 
domnívá, že poplatek není likvidační.
- pan Hoffman se ptal na turistické autobusy, 
které jezdí do Českého ráje, zda budou zajíždět 
do naší obce.
- odpověděl zastupitel p Bursa => nejsme sou-
částí Českého ráje, a tak turistické autobusy do 
naší obce nezajíždí.

14. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno
v 18:37  hod.



ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE  Strana  6

DESATERO PRO NEMOCNÉ 
Z COVID-19

1. Po oznámení pozitivního výsledku testu 
zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého 
ošetřujícího praktického lékaře a domluvte se s 
ním na způsobu a frekvenci monitorace svého 
zdravotního stavu nejméně po dobu 14 dnů od 
prvního pozitivního PCR testu, z toho mini-
málně 3 poslední dny bez klinických příznaků. 
Informujte o situaci svého zaměstnavatele. 
Návštěvy v domácnosti nejsou povoleny.

2. V případě zhoršení zdravotního stavu a 
výskytu závažných příznaků (výrazná dušnost, 
poruchy vědomí, dezorientace, útlum, několika-
denní vysoké horečky v kombinaci se závažným 
chronickým onemocněním nereagující na anti-
pyretika) zavolejte vy nebo členové domácnosti 
na tísňovou linku 155. Volající je při komuni-
kaci s operátorem ZZS povinen uvést, že jde o 
pacienta s nemocí COVID-19.

3. Nemocného je vhodné izolovat v samostatné 
dobře větratelné místnosti. V případě nutného 
kontaktu s ostatními členy domácnosti je vhod-
né dodržet vzdálenost od nemocného nejméně 
2 metry, pokud je to možné.

4. Nemocný má doma nosit roušku, zakrývající 
nos i ústa, a denně ji vyměňovat, nepoužívat 
opakovaně, textilní roušky denně prát (60-90°) 
a vyžehlit. Během používání a snímání roušky 
nesahat na její přední stranu.

5. Pokud je nutná péče druhé osoby, měl by to 
být jeden člen domácnosti, který je v dobrém 
zdravotním stavu a netrpí závažným chronic-
kým onemocněním nebo poruchou imunity. 
Při ošetřování nemocného s nemocí COVID-19 
musí mít ošetřující osoba roušku nebo respirá-
tor.

6. Nezbytná hygiena: časté mytí rukou vodou a 

mýdlem nejméně po dobu 20 sekund, vhodné 
je používání dezinfekčního gelu s nejméně 60% 
obsahem alkoholu a jednorázových papírových 
ručníků. Členové domácnosti si vždy musí 
umýt/dezinfikovat ruce po kontaktu s pacien-
tem, po a před přípravou stravy, po konzumaci 
jídla, po provedení úklidu.

7. Nemocný má mít své vlastní ložní prádlo a 
jídelní potřeby, které nesdílí s ostatními členy 
domácnosti, vhodné je používat papírové kapes-
níky, které po použití ihned vyhodí.

8. Je nutné zajistit častý úklid a dezinfekci povr-
chů v okolí nemocného a společně používaných 
prostor (kuchyně, WC, koupelna apod.), na 
úklid a manipulaci s prádlem je vhodné použí-
vat rukavice, před a po použití rukavic provést 
hygienu rukou dle bodu č. 6.

9. Veškerý odpad vzniklý při péči o neocného 
(rukavice, roušky, kapesníky aj.) se vyhazuje 
do igelitového pytle na odpadky, umístěného v 
uzavíratelném odpadkovém koši, a 1 x denně se 
vynáší do sběrné nádoby na komunální odpad.

10. Členové společné domácnosti monitorují 
svůj zdravotní stav, jeho změnu a výskyt přízna-
ků nemoci ihned nahlásí svému ošetřujícímu 
praktickému lékaři a na KHS, kde bude případ-
ně dohodnut odběr a navržen další postup.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM 

Pravidla pálení biologického odpadu
 
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých 
zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce 
každoročně spjaty s pálením biologického 
odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). 
Z  hlediska pohledu požární ochrany je tato 
činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku 
požáru. 

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, zakázáno a  porušení 
zákazu je možno trestat u fyzických osob až do 
výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem 
do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ 
materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od 
vypalování porostů není pálení shrabané trávy, 
listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. 
I na tuto činnost však platí určitá pravidla 
a omezení. Některé obce svými obecně 
závaznými vyhláškami pálení biologického 
odpadu omezují nebo dokonce zakazují.

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, 
které provádí podnikající fyzické a  právnické 
osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat 
každé pálení na krajské operační a informační 
středisko Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení 
lze nahlásit z  pohodlí domova po internetu 
pomocí jednoduchého formuláře
„NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“,
který je uveřejněn na webových stránkách 
www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze využít i pro 
nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě, 
že pálení není možné nahlásit přes formulář na 
webu, lze využít také číslo 950 471 100. 
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména 
následující informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná 
   a  kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na 
fyzické osoby, které tuto činnost provádějí 
na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba 
plánuje pálení většího množství biologického 
odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na 
KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na soukromém 
pozemku platí určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze 
zákona o ovzduší a platných obecně závazných 
vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o 
nakládání s komunálním odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba 
starší 18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci 
hořlavých kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách 
(silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost 
ohniště od zástavby a hořlavých předmětů 
(domy, auta, ploty apod.) a mít k  dispozici 
jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík 
s vodou, písek apod.).
• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen 
hořící materiál shořel v  době, kdy je na místě 
přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně 
uhasit. V období sucha je třeba ohniště 
kontrolovat i v průběhu následujícího dne, 
popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze 
ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící 
pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit 
KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 
nebo 112.

Všechny zmíněné informace se samozřejmě 
týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení 
čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát 
také pozor na konzumaci alkoholu spojenou 
právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se 
zábavní pyrotechnikou.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
           koordinátorka preventivně výchovné činnosti

           HZS Libereckého kraje
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TISKOVÁ ZPRÁVA

7. dubna 2021 

Sčítání je velký test připravenosti Česka na 
digitalizaci

Sčítání 2021 je jedinečný projekt eGovernmentu, 
který stojí na propojení údajů celkem devíti 
rozsáhlých registrů státní správy a údajů z 
informačních systémů samotného sčítání. Na 
přípravě tohoto největšího statistického projektu 
desetiletí se kromě Českého statistického úřadu 
podílí zejména Česká pošta, zapojena byla i 
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, 
řada ministerstev a obcí.

„Sčítání je jedním z největších tuzemských 
projektů, který čerpá data díky propojení hned 
několika zdrojů dat státní správy. Současně 
ukazuje, jak jsme na tom jako společnost 
s úrovní digitalizace, přístupu k internetu 
či počítačové gramotnosti. Jedná se o zcela 
unikátní projekt, který je zároveň i testem 
připravenosti národa na digitalizaci. Jsme 
přesvědčeni, že příprava a  realizace Sčítání 
2021 v konečném důsledku přispěje získanými 
poznatky a zkušenostmi k  realizaci jiných 
významných projektů veřejné správy na cestě k 
digitální společnosti,“ konstatuje předseda ČSÚ 
Marek Rojíček.

Mimořádnost sčítání spočívá v tom, že jako jediný 
projekt plošně prověřuje, co se v  uplynulých 
letech podařilo vybudovat na národní úrovni 
v  rovině centrálních informačních systémů 
českého eGovernmentu, potvrzuje Libor 
Svoboda, nositel projektu Sčítání 2021: „Sčítání 
2021 je rozsáhlý projekt, na jehož uskutečnění 
se ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 
podílí velké množství lidí a institucí – státních 
úřadů, měst a obcí, dodavatelů a v neposlední 
řadě také všichni občané v roli poskytovatelů 
údajů. Jeho součástí je po technické stránce také 
bezpečná výměna dat mezi mnoha informačními 
systémy, které jsou buď standardně, a  většinou 
odděleně od sebe, využívány ve veřejné správě, 
nebo vznikly pro potřeby sčítání.“

Díky využití registrů státu nemusejí občané 
celou řadu otázek vůbec vyplňovat. Ve 
srovnání s  minulým cenzem klesl jejich počet 
ve formuláři o polovinu. Český statistický úřad 
během příprav projektu analyzoval možnosti 
využití celkem 37 databází státní správy. Svým 
pokrytím a kvalitou vyhovovalo účelům Sčítání 
9 z nich. Formulář je tak mnohem kratší než 
před deseti lety. Zcela zmizela např. část otázek 
o budově, která je kompletně nahrazena údaji 
ze základního registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí a statistického územního 
registru sčítacích obvodů a budov. Aby bylo toto 
vůbec možné, proběhla ve spolupráci s obcemi 
a  stavebními úřady při přípravě sčítání velmi 
rozsáhla analýza a doplnění chybějících údajů 
u  více než sta tisíce objektů (např. materiál 
nosných zdí, měsíc a rok dokončení apod.). 
Příprava sčítání tak významně přispěla ke 
zkvalitnění datového obsahu registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí pro budoucí 
využití.  

Ministerstvo vnitra poskytlo údaje ze 
základního registru obyvatel, informačního 
systému evidence obyvatel a informačního 
systému cizinců. Odtud jsou čerpány základní 
údaje o obyvatelstvu, jako jsou občanství, druh 
a místo pobytu či o formálních vazbách (rodič, 
manžel). 

Podpůrným vstupem je pak jednotný informační 
systém práce a sociálních věcí, integrovaný 
informační systém České správy sociálního 
zabezpečení nebo sdružované údaje o žácích 
a studentech všech typů škol a údaje z rejstříku 
škol a školských zařízení. Slouží jako pomocné 
zdroje informací o ekonomické aktivitě, příp. 
postavení v  zaměstnání a úrovni vzdělání. 
Vždy se však zaměřují pouze na některé části 
obyvatelstva a nepokrývají populaci kompletně. 
Pracuje se i s centrálním registrem pojištěnců, 
který poskytuje indicie, zda bydlí osoba 
v  zahraničí, i s automatizovaným daňovým 
systémem Generálního finančního ředitelství, 
který poskytuje informaci o ekonomické 
aktivitě a místě pracoviště u některých segmentů 
obyvatel. 
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„Obyvatelé mají možnost si díky vyplnění 
elektronického sčítacího formuláře reálně 
otestovat, jak fungují rozsáhlé integrační vazby 
mezi základními registry, zejména Registrem 
obyvatel, Registrem územní identifikace adres 
a nemovitostí a Národní identitní autoritou 
umožňující mj.  i  přihlášení přes napojené 
bankovní a další komerční identity. Tyto vazby 
jsou pro ně možná abstraktní, nebo těžko 
představitelné. Sčítání ale ukazuje, nakolik jsou 
potřebné a užitečné,“ popisuje Robert Šanda, 
ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.

Navzdory několikaleté snaze ČSÚ využít 
maximum dat z administrativních zdrojů není 
možné v současnosti realizovat sčítání výlučně 
na základě dat z registrů. Chybí totiž registr 
bytů či registr vzdělání za celé obyvatelstvo. Ze 
zdrojů veřejné správy nejsou k dispozici ani 
informace o ekonomické aktivitě a zaměstnání, 
dojížďce, adrese obvyklého bydliště, místě školy 
nebo pracoviště za celou populaci.
 

Kontakt:
Jolana Voldánová

tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357

jolana.voldanova@scitani.cz

HISTORIE OBCE

„Plukovník Daniel Beygott, majitel Albrechtic 
v 17. století, mědirytina Eliase Widemanna
z roku 1646“.

Majitelé Radimovic (2. část)
Jak bylo naznačeno v minulém čísle, majitelé 
Albrechtic (a tedy „poloviny“ Radimovic) byli 
formálně až do tzv. saského vpádu v roce 1632 
bratři Kyjové (resp. Albrecht z Valdštejna, který 
se ale za zakoupené Albrechtice zdráhal zaplatit, 
takže převod nebyl ukončený), po celou dobu 
na statku hospodařila matka Anna Marie z 
Kyjova. Po neúspěšném návratu nekatolíků 
do Čech v roce 1632 statek definitivně Kyjům 
propadl a skutečně ho vlastnil Albrecht, za 
kterého byl statek začleněn jako manský do 

Frýdlantského vévodství. Po Valdštejnově smrti 
získávali statek vesměs drobnější důstojníci, 
včetně Daniela Beygotta z Reinderstadt, 
plukovníka chorvatské jednotky (který snad v 
Albrechticích roku 1668 zemřel), po něm statek 
držel František Petr z Nymisu a konečně v roce 
1669 koupil Vincenc Lamotte z Frintroppu. 
Vincenc se, zřejmě kvůli plánovanému dělení 
majetku mezi dva syny, rozhodl obnovit sídlo 
v Albrechticích a začal se stavbou zámečku 
nedaleko původní tvrze (dnešní čp. 2), ovšem 
po jeho smrti si vdova Gertruda uvědomila, 
že kdysi strategický význam Albrechtic dávno 
pominul, a proto rozhodla za své nezletilé syny 
přesunout centrum na území statku, ovšem 
blíže Radimovicím, do zaniklé vesnice Svojkov 
a skutečně vybudovala v letech 1690–1693 
zámek Sychrov. Lamottové potom na Sychrově 
zůstali po další dvě generace, až ho roku 1740 
spolu s celým statkem Albrechtice prodal 
Vicnentův vnuk František Inigo majitelovi 
Svijan, hraběti Valdštejnovi. Jako součást Svijan 
zůstali Albrechtice až do zániku vrchního 
vlastnictví půdy v roce 1848, do roku 1820 
byli majitelé Valdštejni a poté Rohanové, kteří 
si dokonce lamottovský zámeček upravili za 
hlavní rezidenci.
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