ZÁSADY
pro způsob a provedení označování ulic a ostatních veřejných prostranství
názvy a označování budov čísly pro území obce PETRO V

Zastupitelstvo obce PETROV se usneslo dne 29.března 20 II vydat zásady pro označování ulic a
ostatních veřejných prostranství názvy, označování budov čísly, a pro po tup oznamování přidělení
čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel.

Tyto zásady vychází ze zákona
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o obcích) a vyhlášky Ministerstva vnitra
326/2000Sb., o způsobu označování ulic
a ostatnich veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov,
o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění
pozdějších předpisů. Pravidla stanovují způsob označení ulic a jiných veřejných prostranství a
označení budov čísly pro územní obce PETROVo
č.

č.

I.Označení ulic
1. Označení ulic a ostatních veřejných prostranství provede Obecní úřad na vlastní
náklady.
2. Každý vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné 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.
3. Tabulka s označením ulice se umístí na první budovu v ulici, případně na oplocení
pozemku. Pokud není na začátku ulice budova či oplocení, je možné umístit tabulku
na sloupek k tomu určený. Je-li ulice přerušena křižovatkou, pak se tabulka umístí i po
tomto přerušení.
4. Tabulka se umístí do zorného pole chodců.
5. Tabulka s označením ulice má rozměr 300 x 600 mm - bílý rámeček (10mm od kraje
tabulky) červené pole, bílá písmena výšky 100 mm.

II. Způsob přidělování čísel popisných a evidenčních
1. Čísla popisná a evidenční přiděluje Obecní úřad Petrov na základě kolaudačního
rozhodnutí, případně ověřením příslušného Stavebního úřadu potvrzujícího účel
stavby, nebo rozhodnutím o změně užívání stavby, nebo i jiným opatřením např.
rozhodnutím soudu a dále pak dokladem o vlastnictví nemovitosti a geometrickým
plánem. Čísla popisná se nepřidělují stavbám dočasným.
2. Číslo popisné či evidenční je budově přiděleno trvale a může být změněno nebo
odejmuto obcí ve zcela výjimečných případech, jako jsou např.
změna katastrální hranice
změna užívání stavby
asanace budovy
novým pravomocným kolaudačním rozhodnutím
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3.
4.

O nově přiděleném čísle popisném a evidenčním se vydává vlastníku písemný doklad.
Vlastník nemovitosti je povinen do 60 dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí na svůj
náklad označit budovu tabulkou s číslem popisným nebo evidenčním určeným obcí Petrova
udržovat jej v řádném stavu, po celou dobu existence.

III. Umístění barva a 'provedení čísel k označení budov
I.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Popisné číslo
musí mít všechny budovy určené kolaudačním rozhodnutím k trvalému
obývání. Popisným číslem musí být rovněž opatřeny tovární, administrativní, obchodní apod.
budovy trvalého rázu, i když nejsou trvale obývány. O tom, zda je budova určena k trvalému
obývání, nebo zda jde o budovu trvalého rázu rozhoduje stavební úřad.
Vedlejší budovy se čísly popisnými neoznačují
Evidenční číslo musí mít stavby určené k individuální rekreaci
Tabulka s číslem popisným či evidenčním musí být umístěna u vchodu tak, aby byla viditelná
z veřejné komunikace - zpravidla u hlavního vchodu do budovy z ulice, u vrat či u plotové
branky, nejvýše do 2,5 m od země.
Čísla popisná a čísla evidenční přiděluje Obecní úřad Petrov - od čísla I vzestupně. Číslo již
jednou v obci přidělené, nesmí být přiděleno znovu jiné budově. Pokud je číslo např. po úplné
demolici odepsáno, nesmí být rovněž znovu přiděleno, a to ani stavbě vzniklé následně na
stejné stavební parcele.
Tabulka s číslem popisným má rozměr 200 x 160 mm, bílý rámeček (4mm od kraje tabulky
o síle 3 mm), červené pole, bílé arabské číslice výšky 75 mm.
Tabulka s číslem evidenčním má rozměr 200 x 160 mm, modrý rámeček (4mm od kraje
tabulky o síle 3 mm), žluté pole, modré arabské číslice výšky 75 mm.

IV.Přečíslování
I.
2.

budov

Obec může ve výjimečných případech provést přečíslování budov.
V případě přečíslování budov hradí nové domovní tabulky s čísly popisnými a evidenčními
obec, ostatní náklady spojené s výměnou, umístěním, údržbou apod. hradí vlastník budovy.

V.Porušení povinnosti
I.

Porušení povinnosti nebo zákazu stanoveného zákonem o obcích fyzickou osobou Je
postižitelné jako přestupek dle §47b zákona 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů, za který může obec uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč
2. Porušení povinnosti nebo zákazu stanoveného zákonem o obcích vlastníkem nemovitosti, jímž
je právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, nejde o přestupek, ale o
správní delikt podle § 58 odst. I) zákona o obcích, za který může obec uložit pokutu až do
výše 10.000,- Kč
č
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