Jak oznámit působnost v agendě A123 (Územní identifikace)

JAK OZNÁMIT PŮSOBNOST V AGENDĚ A123 ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE
Ministerstvo vnitra jako správce Registru práv a povinností (dále jen „RPP“) průběžně
rozesílá prostřednictvím datových schránek „Oznámení o registraci agendy“ s žádostí
o oznámení o vykonávání působnosti v agendě do 30 dnů ode dne registrace agendy.
Oznámení o vykonávání působnosti v agendě se provádí prostřednictvím AIS RPP
Působnostní.
Jednou z registrovaných agend je také agenda A123 (Územní identifikace). Poprvé byla
zaregistrována dne 15. března 2012. Začátkem roku 2014 přistoupil Český úřad
zeměměřický a katastrální k její přeregistraci. Nově byly zaregistrovány samostatně činnostní
role pro stavební úřady obecné, speciální a vojenské a jiné. Důvodem tohoto kroku se stala
potřeba nastavení odlišných územních působností pro různé typy stavebních úřadů v rámci
jednoho OVM. Ve vazbě na přeregistraci agendy A123 editoři obdrželi novou žádost
o oznámení o vykonávání působnosti v této agendě. Přeregistrovaná agenda A123 je platná
od 1. května 2014.
Níže je uveden stručný návod, jak při oznámení o vykonávání působnosti v agendě A123
postupovat.
A) Je-li agenda A123 územní identifikace první agendou, kterou oznamujete,
postupujte takto:
1. Předpokladem je, že daná obec má zřízen přístup k CzechPOINTu. V případě, že
tomu
tak
není,
je
třeba
postupovat
podle
návodu
umístěného
na http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/462
2. Obec provede reautorizaci údajů subjektu a seznamu lokálních administrátorů.
K tomu
slouží
formuláře
„aktualizace_udaju_OVM.zfo“
a „sprava_lokalnich_administratoru.zfo“,
dostupné
na
adrese
http://www.seznamovm.cz/dokumentace/formulare/
3. Lokální administrátor přiřadí dané osobě roli „Ohlašovatel působnosti v agendě“
a sdělí jí přihlašovací jméno a heslo. Instrukce pro přiřazení role jsou uvedeny
v Příručce pro lokálního administrátora.
Dále pokračujte do bodu B.

B) Pokud jste již úspěšně oznámili jinou agendu, postupujte takto:
Ohlašovatel působnosti v agendě (viz bod 3 výše) se přihlásí do AIS RPP Působnostní na
adrese https://kaas.czechpoint.cz/as/login?atsId=AIS78377c7bc8f349179ec136a27186634a.
Pro přihlášení použije jméno a heslo získané v kroku 3.
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Obr. 1: Obrazovka pro přihlášení do systému RPP AIS Působnostní

Úkolem oznamovatele působnosti v agendě je vyplnit „Počet úředních osob podílejících se
na výkonu dané činnostní role“ a „Celkový počet úředních osob podílejících se na výkonu
agendy“. V případě agendy A123 obce vyplňují počet úředních osob v činnostní roli CR2573,
pokud je obec současně stavebním úřadem, tak navíc také v činnostní roli CR2572.
Činnostní role CR11221 se týká obcí s rozšířenou působností (z pozice vodoprávního
úřadu). Bližší popis jednotlivých činnostních rolí je uveden v následující tabulce.
Tab. 1: Popis vybraných činnostních rolí v A123
kód činnostní role

popis činnostní role

CR2572

Obecné stavební úřady - zápis údajů o stavebním objektu a adresním místě do ISÚI

CR2573

Obce - zápis údajů o stavebním objektu a adresním místě do ISÚI či sdělování údajů
o části obce, městské části, městského obvodu, správního obvodu, ulici
Speciální stavební úřady - zápis údajů o stavebním objektu a adresním místě do ISÚI

CR11221

Celkový počet úředních osob podílejících se na výkonu konkrétní agendy nemusí být
prostým součtem počtů úředních osob podílejících se na výkonu jednotlivých činnostních
rolí. Z důvodu, že některé úřední osoby vykonávají více činnostních rolí, je celkový počet
úředních osob podílejících se na výkonu agendy „pouze“ počtem osob, které se na výkonu
agendy podílejí, nikoli prostým součtem počtů úředních osob v činnostních rolích. Například
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v roli CR2572 pracuje na úřadě obce paní Holubová a pánové Krátký a Široký. V roli
CR2573 pracuje na úřadě obce tentýž pan Široký a ještě pánové Dlouhý a Bystrozraký.
Počet úředních osob, které se podílejí na výkonu agendy A123, bude tedy pět (Holubová,
Krátký, Široký, Dlouhý a Bystrozraký).
Níže jsou uvedeny příklady oznámení působnosti v agendě pro obec a obec se stavebním
úřadem.
Obr. 2: Příklad oznámení působnosti v agendě pro obec bez stavebního úřadu
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Obr. 3: Příklad oznámení působnosti v agendě pro obec se stavebním úřadem

Po vyplnění příslušných počtů oznamovatel klikne na tlačítko „Odeslat oznámení“!
Tím je Váš úkol „oznámit působnost obce v agendě A123“ splněn.

V případě dotazů ve věci oznamování působnosti v agendě A123 je možné se obrátit na
adresu podpora@cuzk.cz.
S obecnými otázkami ve věci oznamování působností v agendách je potřeba se obracet
přímo na správce Registru práv a povinností, kterým je Ministerstvo vnitra.
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