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Pardubický kraj

Spolupráce s krajem byla
stvrzena dohodou
Všechny Krajské správy
ČSÚ spolupracují
s krajskými úřady na
základě různých dohod
a smluv.
Statistici v Pardubickém kraji uzavřeli s krajským úřadem Dohodu
o spolupráci. Důležitý dokument
podepsali v roce 2007 tehdejší předseda ČSÚ Jan Fischer a ředitel krajského úřadu Jaroslav Folprecht.

Závazek úřadu
Český statistický úřad se zavázal poskytovat nejen statistické podklady
pro zpracování programů, rozvojových projektů a dalších významných
dokumentů realizovaných v kraji,
ale také informovat o připravovaných cenzech či demografickém,

Jan Fischer a Jaroslav Folprecht při podpisu smlouvy.

sociálním a ekonomickém vývoji kraje. Krajský úřad se zase ČSÚ
zavázal, že mu bude poskytovat informace a důležité dokumenty. Díky
dohodě pak zástupci ČSÚ například

pravidelně vystupují na jednáních
starostů a tajemníků měst a obcí.
Naposledy v březnu letošního roku informoval ředitel KS ČSÚ Petr
Matoušek vedení krajského úřadu

a tajemníky měst o organizačních
změnách na krajské správě ČSÚ,
připravovaných volbách a možnostech další spolupráce.
Jedním z mnoha příkladů součinnosti ČSÚ a krajského úřadu
je příprava podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje Pardubického kraje. Jeho aktualizovaná verze pro období 2012–2016
s výhledem do roku 2020 byla zastupitelstvem Pardubického kraje
schválena na konci roku 2011.
Poskytovat regionální statistická data pro monitorování plnění
programu bude krajská správa
ČSÚ i v příštích letech.

Hedvika Fialová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ
v Pardubicích

Partneři v regionu jsou důležití
říká Petr Matoušek, ředitel Krajské správy ČSÚ v Pardubicích.
Jak se vám daří informovat zástupce krajského
úřadu o aktuálních datových výstupech?
Kromě distribuce krajské statistické ročenky či
analýzy základních tendencí demografického,
sociálního a ekonomického vývoje kraje využíváme tzv. Infolisty s aktuálními daty, které měsíčně rozesíláme v elektronické podobě. Do budoucna plánujeme také
přípravu prezentací pro ředitele odborů krajského úřadu o okruzích
a dostupnosti regionálních dat.
O co hlavně mají pardubičtí úředníci zájem?
Rozsah požadavků je velmi široký. Například se podílíme na přípravě
datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje kraje i podkladů
pro Zásady územního rozvoje kraje. Nad rámec územně analytických

podkladů připravujeme pro krajský úřad a úřady obcí s rozšířenou
působností další údaje za jednotlivé obce. Využíváme výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 včetně srovnání se sčítáními v minulosti.
K jakému účelu jim vaše informace mohou posloužit?
Statistická data jsou nezbytná při přípravě všech strategických dokumentů. Pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického
kraje jsme připravovali údaje z oblasti sociálního zabezpečení a demografická data. Údaje o stavu a věkové struktuře obyvatel v kraji mohou
být využity v koncepci následné péče. Velmi sledovanou oblastí v kraji
je cestovní ruch. Zájem o regionální data je velký.
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