Město Rousínov
Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov, tel: 517 324 820
E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz

Nařízení č. 1/2018
Pravidla o označování budov číslem popisným nebo evidenčním
popřípadě orientačním
Rada města Rousínova se na svém 23. zasedání dne 26. 11. 2018 usnesením č. 23/03/18R
usnesla vydat na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 326/2000
Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a
umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a
oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších
předpisů toto nařízení:

Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Tato pravidla platí pro město Rousínov a jeho místní části, jimiž jsou Čechyně,
Královopolské Vážany, Kroužek, Rousínov, Rousínovec, Slavíkovice a Vítovice.
(2) Městu Rousínov přísluší rozhodovat o názvech ulic a jiných veřejných prostranstvích.
Názvy ulic schvaluje zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání. Městský úřad
Rousínov rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude
budova označena a vydává o tom písemný doklad. Každé popisné nebo evidenční číslo
budovy je v rámci obce jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze
užívat opakovaně, a to ani v případě přečíslování budovy. Číslo orientační se opakovaně
přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé. Spojí-li se dvě
nebo více budov stavebně v jednu, má tato budova všechny čísla původních budov do
nového rozhodnutí obce o přečíslování budov.
(3) Budova musí být označena popisným číslem. K usnadnění orientace jsou ve městě
Rousínov, v místní části Rousínov, Rousínovec a Slavíkovice v jednotlivých ulicích
označeny budovy vedle čísla popisného i číslem orientačním. V místních částech
Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek a Vítovice jsou budovy označovány pouze
číslem popisným.
a) Číslo popisné – vyjadřuje příslušnost budovy k části obce a objekt je určen k trvalému
bydlení nebo se jedná o objekt trvalého rázu.
b) Číslo evidenční – vyjadřuje příslušnost stavby určené k rodinné rekreaci, nebo objekt
určený k prozatímnímu nebo dočasnému bydlení, nebo objekt jiného prozatímního
rázu, garáže, které nejsou součástí budovy s popisným číslem.
c) Číslo orientační – vyjadřuje příslušnost budovy k ulici nebo jinému veřejnému
prostranství města Rousínova.
Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy, která
jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže při domech,
drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní).
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Čl. 2
Označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy
(1) Všechny ulice a veřejná prostranství musí mít svůj název. Stanovení nových názvů ulic a
změna názvů ulic je v kompetenci zastupitelstva města. Městský úřad Rousínov zabezpečí
splnění oznamovací povinnosti příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím
informačního systému RUIAN.
(2) Označení ulic a ostatních veřejných prostranství provádí město na svůj náklad jednotně
pro celé území města. Tabulky s názvem ulic v obci jsou umístěny do zorného úhlu
chodců, vždy na začátku a konci ulice, popřípadě také před a za křižovatkou s jinou ulicí.
(3) Tabulka pro označení ulic a ostatních veřejných prostranství je v plechovém provedení,
povrchově upravena smaltem, v barevném provedení bílý podklad, červené písmo o výšce
10 cm, rozměr tabulky 50 x 25 cm.
(4) Vzor tabulky je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(5) Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatně připevnění tabulky s označením ulice
nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti. V blízkosti tabulky nesmí umístit
jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.

Čl. 3
Způsob přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních
(1) Čísla popisná, evidenční a orientační v případě nově vzniklé budovy přiděluje Městský
úřad Rousínov, odbor vnitřních věcí na základě výzvy stavebního úřadu. Městský úřad
Rousínov, odbor vnitřních věcí vystaví vlastníku budovy oznámení o přidělení čísla na
základě jeho písemné žádosti, kterou doručil stavebnímu úřadu. Stavební úřad předá
vlastníku nemovitosti oznámení o přidělení čísla a zapíše nemovitost do informačního
systému RUIAN. Přílohou žádosti o přidělení čísla je geometrický plán a doklad, který
osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání. Přílohy se nevyžadují, dochází-li na
základě žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí,
anebo jde-li o budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
(2) Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro to vážné důvody. V tomto případě
číselné tabulky hradí obec ze svého rozpočtu. Přečíslování budov ohlásí obec příslušnému
katastrálnímu úřadu.
(3) Čísla popisná a evidenční se musí shodovat s čísly zapsanými v katastru nemovitostí ČR.
(4) O přidělení čísla popisného, orientačního nebo evidenčního vydá Městský úřad Rousínov
vlastníku nemovitosti písemný doklad.

Čl. 4
Umístění, barva a provedení čísel k označení budov
(1) Číslo popisné – plechová tabulka o rozměrech 20 x 16 cm, povrchově upravená smaltem
v barevném provedení červený podklad, bílé orámování, bílé arabské číslice o výšce 8 cm
bez jakýchkoliv dodatků nebo lomítek
(2) Číslo orientační – plechová tabulka o rozměrech 20 x 16 cm, povrchově upravená
smaltem v barevném provedení bílý podklad, červené orámování, červené arabské číslice
o výšce 6,5 cm, červený název ulice v dolní části tabulky o výšce 4 cm.
(3) Číslo evidenční – plechová tabulka o rozměrech 20 x 16 cm, povrchově upravená
smaltem v barevném provedení bílý podklad, černé orámování, černé arabské číslice o
výšce 8 cm bez jakýchkoliv dodatků nebo lomítek
Strana 2 z 4

(4) Tabulky s číslem popisným, orientačním si zajistí vlastník nemovitosti sám, na svůj vlastní
náklad a současně zajistí i řádné upevnění na příslušnou budovu na viditelné místo.
Tabulky budou umisťovány tam, kde je to možné cca 20 cm vedle vchodových dveří
(zpravidla vpravo) tak, aby horní hrana čísla popisného korespondovala s horní hranou
zárubně vchodových dveří. Číslo orientační bude umístěno těsně pod číslem popisným.
Je-li budova situována ve větší vzdálenosti od plotu, případně je budova plotem zakryta,
lze umístit čísla popisná a orientační na vstup do nemovitosti nebo v jeho bezprostřední
blízkosti, zpravidla ve výšce 1,5 m nad úrovní terénu.
(5) U nově kolaudovaných domů umístí vlastník domu číslo popisné a číslo orientační do
šedesáti dnů od písemného oznámení o přidělení těchto čísel.
(6) Stavby určené k individuální rekreaci nebo stavby garáže, která není součástí budovy
s popisným číslem, se označují číslem evidenčním. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj
náklad budovu do 60 dnů od písemného oznámení o přidělení čísla označit přiděleným
číslem evidenčním tak, aby bylo viditelné a udržovat je v řádném stavu.
(7) Vzory domovních tabulek jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Čl. 5
Porušení povinnosti
Porušení povinnosti stanovené zákonem o obcích fyzickou, právnickou nebo podnikající
fyzickou osobou je postižitelné jako přestupek dle zákona o přestupcích.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Opatření č. 2/2003.

Čl. 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.01.2019.

...................................
Zdeněk Šedý v. r.
místostarosta

..........................................
Ing. Jiří Lukášek v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

28.11.2018

Sejmuto z úřední desky dne:

14.12.2018
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Příloha č. 1
Označení ulic

Číslo popisné

Číslo orientační

Číslo evidenční
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