Obec Záhornice
Hlavní 72, Záhornice,
289 03 Městec Králové, ČR

Telefon/Fax:
325640341
www.zahornice.cz
obec@zahornice.cz

Směrnice číslo 1/2020
„Pravidla pro označování budov“
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Tato pravidla vychází ze 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.
2. Pravidla stanovují způsob označení budov čísly, postup při oznamování přidělených čísel pro území
obce Záhornice, přičemž územím obce se rozumí katastrální území: Záhornice u Městce Králové
Čl. 2
Vydávání, použití a umístění čísel k označení budov
1. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Každé popisné nebo
evidenční číslo budovy musí být v rámci obce jedinečné.
2. Doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního je vydáván obecním úřadem Záhornice na
základě vlastní žádosti vlastníka (přílohou žádosti je geometrický plán), na základě vydaného
kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o předčasném užívání či na základě
oznámení o užívání stavby s následnou závěrečnou kontrolní prohlídkou, stavebním úřadem
městského úřadu Městec Králové ověřené dokumentace stavby (v případě, kdy se doklady
nedochovaly) nebo rozhodnutí či souhlasu stavebního úřadu se změnou v užívání stavby, např.
rozdělení nebo sloučení budovy, změna v účelu užívání stavby individuální rekreace na jiný účel.
Čísla popisná a evidenční se musí shodovat s čísly zapsanými v katastru nemovitostí u katastrálního
úřadu v Nymburce.
Čl. 3
Umístění, barva a provedení čísel k označení budov
ČÍSLO POPISNÉ:
1. Popisné číslo je vedeno na tabulce o velikosti 200 x 160 mm, červené barvy s bílým lemováním,
uprostřed s bílými arabskými číslicemi umístěnými na střed, bez jakýchkoliv dodatků.
2. Popisné číslo se umísťuje na průčelí domu na viditelném místě z veřejné komunikace, zpravidla u
vchodu do domu.
ČÍSLO EVIDENČNÍ:
3. Číslo evidenční se přiděluje na žádost vlastníka objektu a to pro stavby:
 stavby pro rodinnou rekreaci,
 stavby dočasné,
 budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebního úřadu s výjimkou:
-

staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m
výšky,
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-

zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do výšky
5 m,

-

přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně
přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.

4. Evidenční číslo je vedeno na tabulce o velikosti 200 x 160 mm, zelené barvy s bílým lemováním,
uprostřed s bílými arabskými číslicemi umístěnými na střed, bez jakýchkoliv dodatků.
5. Evidenční číslo se umísťuje na průčelí chalupy na viditelném místě, zpravidla u vchodu do chalupy.
Čl. 4
Zrušení čísla popisného či evidenčního
Číslo popisné či evidenční se zruší na základě stavebním úřadem vydaného potvrzení o odstranění
stavby, stavební úpravou ohlášenou stavebnímu úřadu, při které dochází ke sloučení budov, nebo
změnou stavby na objekt individuální rekreace ohlášenou stavebnímu úřadu městského úřadu Městec
Králové.
Čl. 5
Hrazení nákladů
1. Tabulky s číslem popisným či evidenčním si zajistí vlastník nemovitosti sám, na svůj vlastní náklad a
současně zajistí i řádné upevnění na příslušnou budovu.
2. Pokud obec nařídí přečíslování stávajícího označení budovy číslem popisným nebo evidenčním,
hradí náklady na změnu obec ze svého rozpočtu.
Čl. 6
Sankce
1. Nedodržení této povinnosti může být postihování sankcí dle příslušných právních předpisů. 1
2. Dodržování těchto zásad jsou oprávněni kontrolovat zastupitelé či pracovníci obecního úřadu
Záhornice.
3. Dozorem nad dodržováním povinností a ukládáním sankcí za nedodržování povinnosti je pověřen:
obecní úřad Záhornice.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 24.6.2020 a bude vyvěšena na úřední desku
Obecního úřadu Záhornice a zveřejněna na webových stránkách obce.

V Záhornici dne 24.6.2020
……………………………
Ing. Jiří Hladký – starosta obce

Příloha č. 1 – Vzhled tabulky s č. p. a č. e.
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