OZNAČOVÁNÍ BUDOV ČÍSLY V OBCI HLÁSNICE
Právní rámec:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákona o obcích)
Prováděcí vyhláška MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných
prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označování budov, o náležitostech
ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech
potřebných k přidělení čísel, v platném znění.

Budova musí být označena číslem popisným nebo číslem evidenčním, až na výjimky uvedené
v zákoně o obcích. Pro usnadnění orientace může být označena budova dále i číslem
orientačním. Obecní úřad Hlásnice čísla orientační nepřiděluje.
Evidenčními čísly se označují:
a) Stavby pro rodinnou rekreaci
b) Dočasné stavby
c) Budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, mimo:
 stavby pro chovatelství do 16 m2 plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním
podlažím (tedy přízemní)
 zimní zahrady a skleníky přízemní 40 m2 plochy a do 5 m výšky
 přístřešky přízemní sloužící veřejné dopravě a jiné veřejně přístupné
přístřešky do 40 m2 plochy a do 4 m výšky
Samostatnými čísly se neoznačují příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho celku.
Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci jedné obce jedinečné a nelze je
užívat opakovaně, a to ani v případě přečíslování podle § 32 odst. 2 zákona o obcích.
Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Čísla popisná a
evidenční jsou barevně odlišena. Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná. Vlastník
nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu číslem určeným obecním úřadem a
udržovat je v řádném stavu. Barvu provedení čísel určuje obecní úřad. V Hlásnici je bílé číslo
s modrým podkladem.
Každý vlastník nové budovy má možnost si zakoupit smaltovanou cedulku s přiděleným
číslem popisným na Obecním úřadě v Hlásnici.

Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad:
 na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu, v případě nově vzniklé
budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu
úřadu (obecní úřad v tomto případě sdělí údaje o čísle popisném nebo evidenčním
neprodleně)
 v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je
geometrický plán pro vyznačení budovy a doklad, který osvědčuje, že budova byla

uvedena do užívání (přílohy se nevyžadují v případě žádosti vlastníka budovy
k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí nebo jde-li o budovy, které
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu).
O přidělení čísla popisného nebo evidenčního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný
doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.
Praxe ukázala, že vlastník nové budovy již potřebuje přidělené číslo do řízení o povolení
uvedení stavby do užívání stavebním úřadem, proto po domluvě obecní úřad vydá vlastníku
stavby, u které má být povoleno užívání, potvrzení, že uvedené budově (stavbě) bude
přiděleno určené číslo popisné nebo evidenční.
Konečný písemný doklad o přidělení čísla obdrží vlastník budovy až po dodání dokladu
osvědčujícího, že byla budova uvedena do užívání a geometrického plánu pro vyznačení
budovy.
Přiložen formulář žádosti o přidělení čísla popisného/evidenčního
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