V Praze dne 31. května 2010
Určeno: všem obcím v ČR
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku,
dámy a pánové!
Jak asi mnozí z vás již vědí z jiných zdrojů, od 1. července tohoto roku platí novela zákona o obcích,
která stanovuje několik nových povinností pro obce v oblasti územní identifikace. Jedná se o
povinnost zavádět nové:
-

číslo popisné,

-

název ulice a veřejného prostranství,

-

název části obce

do informačního systému RUIAN (jinak údaj nevznikne).
Protože rozběh celého systému základních registrů se z různých objektivních příčin v celé ČR opozdil
(byl schválen zákon, který odkládá ostrý rozběh systému základních registrů až k 1. červenci 2012),
vzniká docela složitá otázka, jak tuto situaci řešit k 1. červenci tohoto roku. Zákon naštěstí pamatoval
na to, že pro přechodné období stanoví harmonogram potřebných kroků vláda svým nařízením, na
kterém se nyní v koordinaci ministerstva vnitra usilovně pracuje. Přijetí tohoto nařízení vládou si ale
ještě vyžádá určitý čas a proto si vám v součinnosti s odborem územní veřejné správy ministerstva
vnitra dovolujeme v mírném předstihu sdělit, jaké konkrétní kroky do připravovaného nařízení vlády
připravuje Český úřad zeměměřický a katastrální, budoucí správce RUIAN.
Připravené konkrétní kroky:
1) Povinnost daná obci výše uvedeným zákonem bude splněna tím, že obec předmětné údaje
zadá do informačního systému MPSV, který je zákonem o základních registrech stanoven jako
jeden ze zdrojů dat pro budoucí RUIAN. Takto obdobně bude formulováno připravované
nařízení vlády. Uvedeným systémem je informační systém UIR-ADR, provozovaný našimi
kolegy na MPSV (www.uiradr.cz).
2) Obce, které se nechtějí samostatně stát editorem dat v UIR-ADR, mohou podepsat
veřejnoprávní smlouvu na tuto činnost s obcí, která již editorem dat v UIR-ADR je, nebo se jí
bude chtít stát nyní. Sdružování obcí k zápisu do UIR-ADR je vhodné, je takto praktikováno již
dlouhou dobu v praxi údržby dat v UIR-ADR, protože četnost nových zápisů není příliš vysoká.
Ale stávající praxi musí od 1. července doplnit uzavření konkrétní veřejnoprávní smlouvy
konkrétních dvou obcí. U položek daných zákonem nestačí dobrovolná ústní dohoda, jak je
tomu často v praxi správy dat v UIR-ADR nyní (bez uzavřené veřejnoprávní smlouvy výše
uvedené údaje po 1. červenci 2010 de jure ani nevzniknou, se všemi právními důsledky z toho
plynoucími, například při požadavku na zápis budovy s číslem popisným do katastru
nemovitostí).

3) Obce, které budou usilovat o to, že budou data v UIR-ADR vyplňovat samostatně a dosud
nemají přihlašovací údaje do informačního systému UIR-ADR si o ně zažádají na adrese
pavel.hons@cuzk.cz, kam každý nově přihlašovaný editor uvede:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Okres
Seznam obcí, které budete editovat (na základě uzavřených veřejnoprávních smluv,
kódy obcí oddělené čárkou), viz také poznámka 1)
Název uživatele, viz poznámka 2)
Heslo, viz poznámka 3)
Titul před jménem
Jméno
Příjmení
Titul za jménem
Název úřadu
Telefon
E-mail

Poznámky:
1) Žádná obec se nesmí vyskytovat ve dvou různých seznamech, tzn. nesmí existovat uživatel
A, který má přiděleny obce X a Y, a zároveň uživatel B, který má přiděleny obce Y a Z. Jedna
sada obcí může mít více uživatelů
2) Název uživatele (včetně stávajících uživatelů) musí být jednoznačný v rámci ČR. To
samozřejmě nemůže zajistit ten, kdo bude soubor vytvářet, to se zkontroluje a popř. opraví
až při nahrávání dat.
3) Pokud heslo nebude zadáno, bude vygenerováno nějaké defaultní, které bude editorovi
sděleno a on si ho bude moci změnit při přihlášení.
V součinnosti s MPSV mu pak bude zřízen účet editora v UIR-ADR a budou mu zaslány přihlašovací
údaje.
Podrobné metodické pokyny pro obce k těmto otázkám jsou dosažitelné na webu www.ruian.cz
Případné dotazy k této problematice můžete směrovat na Ing. Tomáše Holendu, mail
tomas.holenda@cuzk.cz.
Dámy a pánové, věřím, že společnými silami nejednoduché přechodové období před náběhem
systému základních registrů od 1. července 2012 zvládneme.

Za Český úřad zeměměřický a katastrální
Ing. Karel Štencel v. r.,
místopředseda

