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Úvod
V tomto dokumentu jsou popsány příklady situací, ve kterých při editaci v ISÚI využijete funkce určené
k hromadným operacím s prvky. Konkrétně se jedná o:






možnost výběru většího počtu prvků při jejich načítání do NZ,
hromadnou změnu ulice u adresních míst,
hromadnou změnu části obce/způsobu využití u stavebních objektů,
hromadné doplnění shodného data odstranění při rušení stavebních objektů (zejména při tzv.
čištění dat),
hromadné načítání navázaných adresních míst či stavebních objektů na změnu k prvkům,
které už návrh změny obsahuje.

Všechny tyto funkce jsou v následujících kapitolách popsány na konkrétních příkladech, ve kterých
může k hromadným změnám prvků docházet.

1. Hromadná změna ulice u více adresních míst
Následující příklad popisuje postup editace v případě, kdy je potřeba většímu počtu adresních míst
přiřadit stejnou ulici. Může se jednat o nově založenou ulici, kterou je nutné doplnit několika již
existujícím adresním místům nebo naopak rušenou ulici, kterou je potřeba nahradit/odstranit u
navázaných adresních míst.
Jako příklad použijeme situaci, kdy je založena nová ulice Komenského, kterou je potřeba přiřadit
existujícím adresním místům z ulice Hankeho v obci Holešov. Postup pro založení nové ulice je
podrobně popsán v dokumentu Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici. Uživatel je
přihlášen do ISÚI pod agendou OBEC a má založený návrh změny (NZ). V NZ jsou již také přidané
podklady, na základě kterých ke změně dochází. Základní postup založení NZ a přidání podkladů je
uveden např. v dokumentu Uživatelské postupy v ISÚI - stavební úřady nebo Uživatelské postupy v ISÚI
- obecní úřady.

1.1

Výběr většího počtu prvků

Obecně platí, že je vždy nutné si nejprve načíst měněné prvky (v tomto případě adresní místa) do NZ,
a až poté prvky editovat.
Pro jejich výběr klikněte v detailu NZ na tlačítko Změna prvku -> Adresní místo.
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Otevře se vyhledávací formulář, ve kterém je potřeba vyhledat adresní místa, u kterých se bude měnit
vazba na ulici. V našem případě se jedná o adresní místa, která mají momentálně přiřazenou ulici
Hankeho, proto v Kritériích vyhledání vyplňte pouze pole Ulice a klikněte na tlačítko Hledat. Vyhledají
se všechna adresní místa ve zvolené ulici.
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Z vyhledaných prvků zaškrtněte příslušné řádky adresních míst, která chcete měnit. Při zaškrtávání je
možné v seznamu vyhledaných prvků listovat mezi jednotlivými stránkami a označení prvků bude
zachováno.
V případě potřeby je také možné použít checkbox
jehož označením dojde k výběru všech
vyhledaných záznamů (viz příklad v podkapitole 2.1
Hromadný výběr všech prvků).
Po označení všech požadovaných adresních míst klikněte na tlačítko Vybrat označené pro jejich načtení
do NZ.

Aplikace vás odkáže zpět do detailu NZ, kde jsou již všechna zvolená adresní místa načtena ke změně.
V případě, že nebudete mít načtena všechna adresní místa, která chcete změnit (např. jste je zapomněli
vybrat nebo jsou v jiné ulici), můžete další adresní místa přidat do NZ stejným způsobem přes tlačítko
Změna prvku -> Adresní místo.

1.2

Hromadná změna ulice u adresních míst

Nacházíte se v detailu NZ, kde máte načtena adresní místa, u kterých je potřeba změnit vazbu na ulici.
Abyste nemuseli změnu provádět pro každé adresní místo zvlášť, použijte novou funkci Hromadné
operace -> Změny adresních míst.
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Aplikace vás odkáže na formulář Hromadné operace – změna adresních míst, kde se automaticky
načetla všechna adresní místa s typem operace změna prvku z vašeho NZ. V hlavičce je zvolená jediná
možnost změna ulice a v sekci Výběr Ulice je potřeba zvolit konkrétní ulici, kterou chcete u vybraných
adresních míst doplnit, v našem případě se jedná o ulici Komenského.
Pro vyhledání konkrétní ulice klikněte na ikonu

.

Aplikace vás odkáže do vyhledávacího formuláře. Příslušnou ulici vyhledáte např. zadáním počátečních
písmen do filtru Název začíná na a kliknutím na tlačítko Hledat. Konkrétní ulici zvolíte odkazem Vybrat
na příslušném řádku.
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Zvolená ulice se vypíše do formuláře Hromadné operace s adresními místy.
Primárně jsou do formuláře načtena a označena všechna adresní místa, která jsou v NZ s typem
operace změna prvku. Pokud u některých z nich nechcete měnit ulici a máte je v NZ načtené kvůli jiné
změně (např. změna polohy definičního bodu), pak je možné je z výběru odznačit (zcela vlevo na
příslušném řádku). Následně klikněte na tlačítko Zapsat změny a u všech označených adresních míst
bude ulice změněna na zvolenou.

V horní části obrazovky se vypíše informace o počtu změněných adresních míst. Změnu je možné si
ověřit ve sloupci Popis položky, kde již je u příslušných adresních míst zapsána nová ulice.
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Jestliže jste některá adresní místa načetli do NZ omylem a nechcete u nich provést žádnou změnu, pak
je potřeba je z NZ odstranit červeným křížkem na konci příslušného řádku. Pokud by v NZ zůstal prvek,
u kterého nebyla navržena žádná změna, pak by tato skutečnost byla hlášena jako chyba při kontrole
NZ.
Pokud je potřeba u adresních míst provést také změnu/zrušení/zavedení čísel orientačních, pak je
potřeba tuto změnu provádět v detailu prvku pro každé adresní místo zvlášť. Postup změny
jednotlivých adresních míst je popsán např. v dokumentu Uživatelské postupy v ISÚI - obecní úřady
v kapitole 10. Změna prvku ADRESNÍ MÍSTO.
Pro zápis provedených změn do RÚIAN je následně potřeba celý NZ zkontrolovat, předat ke schválení
a schválit. Popis těchto kroků je uvedený např. v dokumentu Uživatelské postupy v ISÚI - obecní úřady
v kapitole 3. Kontroly NZ, Schválení NZ.

2. Hromadná změna části obce u více stavebních
objektů
Následující příklad popisuje postup editace v situaci, kdy je potřeba provést hromadnou změnu části
obce u většího počtu stavebních objektů. K této situaci může dojít například při změně příslušnosti
některých stavebních objektů do jiné části obce, případně při vzniku nebo zániku určité části obce.
Jako modelový, uvedeme příklad, kdy má být v obci Holešov zrušena část obce Dobrotice a všechny
stavební objekty z části obce Dobrotice mají nově spadat pod část obce Holešov. Změna se týká pouze
číslovaných stavebních objektů, protože nečíslované stavební objekty nemají vazbu na část obce a není
u nich tedy potřeba žádnou změnu provádět.
Uživatel je přihlášen do ISÚI pod agendou OBEC nebo STÚ a má založený návrh změny. V NZ jsou již
přidané podklady, na základě kterých ke změně dochází. Základní postup založení NZ a přidání
podkladů je uveden např. v těchto dokumentech: Uživatelské postupy v ISÚI - stavební úřady,
Uživatelské postupy v ISÚI - obecní úřady.
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2.1

Hromadný výběr všech prvků

Pro načtení měněných stavebních objektů do NZ zvolte nejprve možnost Změna prvku -> Stavební
objekt.

Aplikace vás odkáže na vyhledávací formulář, ve kterém je potřeba vyhledat stavební objekty u kterých
má dojít ke změně části obce. V našem případě hledáme všechny stavební objekty z rušené části obce
Dobrotice.
Prvek Okres a Obec již je podle území dokumentu vyplněn, a proto stačí zadat pouze Část obce
Dobrotice a kliknout na tlačítko Hledat. Ve formuláři dojde k vyhledání všech číslovaných stavebních
objektů v části obce Dobrotice. Celkem je v našem případě vyhledáno 179 stavebních objektů (viz údaj
vpravo dole).
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Jelikož se změna týká všech vyhledaných stavebních objektů, je vhodné zvolit checkbox
použití dojde k označení všech vyhledaných záznamů na všech stranách.

. Při jeho

V případě, že by bylo potřeba načíst do NZ jen některé z vyhledaných prvků, nepoužijete hromadný
výběr, ale pouze jednotlivě označte příslušné řádky v seznamu. I při listování mezi stránkami zůstanou
prvky označeny.
Pro načtení označených prvků do NZ klikněte na tlačítko Vybrat označené.
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Poté vás aplikace opět odkáže do detailu NZ, kde již jsou načteny všechny vybrané prvky (můžete si
zkontrolovat načtení všech prvků podle počtu záznamů v pravé dolní části obrazovky).
V případě, že potřebujete dále měnit ještě jiné stavební objekty, můžete je načíst do NZ stejným
způsobem přes tlačítko Změna prvku -> Stavební objekt.

2.2

Hromadná změna části obce u stavebních objektů

Nyní je potřeba u všech stavebních objektů v NZ změnit vazbu na část obce. Abyste nemuseli změnu
provádět v každém stavebním objektu zvlášť, použijte novou funkci Hromadné operace -> Změny
stavebních objektů.
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Aplikace vás odkáže na formulář Hromadné operace - změna stavebních objektů, kde se automaticky
načetly všechny stavební objekty s typem operace změna prvku z vašeho NZ. V hlavičce necháte
označenou možnost změna části obce a v sekci Výběr části obce je potřeba zvolit část obce, kterou
požadujete nově u vybraných stavebních objektů zadat. V popisovaném případě část obce Holešov.
Pro vyhledání konkrétní části obce klikněte na ikonu

..

Aplikace vás opět odkáže do vyhledávacího formuláře. Máte již předvyplněný Okres i Obec podle území
dokumentu. Příslušnou část obce vyhledáte např. zadáním počátečních písmen do filtru Název začíná
na. Klikněte na tlačítko Hledat. Požadovanou část obce zvolíte odkazem Vybrat v příslušném řádku.

Nyní se opět nacházíte ve formuláři Hromadné operace – změna stavebních objektů, kde už máte
zadanou novou část obce. Pokud u některých načtených stavebních objektů nechcete změnu části obce
provádět, je možné je ze seznamu stavebních objektů vyloučit odznačením na příslušném řádku zcela
vlevo a změna u nich provedena nebude. U všech označených prvků dojde k zadané změně po kliknutí
na tlačítko Zapsat změny.
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V horní části obrazovky se vypíše informace o počtu změněných stavebních objektů. Změnu si můžete
ověřit ve sloupci Popis položky u příslušných položek NZ, kde již je zapsána nová část obce.
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V případě, že nepotřebujete provádět na stavebních objektech žádnou další změnu (např. přečíslování
nebo změnu polohy definičního bodu), pak k zápisu navržených změn do ISÚI je nutné návrh změny
zkontrolovat, předat ke schválení a schválit. Podrobný popis těchto kroků je uvedený např.
v dokumentu Uživatelské postupy v ISÚI - obecní úřady v kapitole 3. Kontroly NZ, Schválení NZ. Změna
části obce provedená na stavebních objektech se automaticky promítne také u adresních míst, která
jsou na ně navázaná a není je proto potřeba samostatně měnit.
Pokud u některého měněného SO chybí vyplněný povinný údaj (např. definiční bod, parcela apod.),
bude tato chyba zjištěna během kontroly NZ. Aby bylo možné NZ předat ke schválení a schválit, je
potřeba povinné hodnoty doplnit.

Při změně části obce může docházet také k přečíslování stavebních objektů, které byly doposud
číslovány v rámci číselné řady jiné části obce. Přečíslování je nutné provést jak u dotčených stavebních
objektů, tak u příslušných navázaných adresních míst.

2.3

Hromadné načtení AM do NZ

Změna čísla domovního u stavebních objektů, má vliv na jejich navázaná adresní místa, která je potřeba
ve stejném NZ také změnit.
Pro načtení navázaných adresních míst do NZ použijte novou funkci „Načtení SO/AM do NZ“, díky které
si nemusíte jednotlivá adresní místa přidávat do NZ prostřednictvím vyhledávacího formuláře.
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Při použití této funkce dojde k tomu, že ke všem prvkům SO, které jsou načteny v NZ budou do NZ
načteny na ně navázané prvky AM a zároveň pro všechny prvky AM budou do NZ načteny odpovídající
prvky SO. Prvky přidané funkcí „Načtení SO/AM do NZ“ budou vždy s typem operace změna prvku.
Pozor! Pokud máte v NZ i další prvky s typem operace změna nebo zrušení prvku, potom k nim (po
použití funkce „Načtení SO/AM do NZ“) budou také načteny příslušné navázané prvky s typem operace
změna prvku. Jestliže budou do NZ načteny prvky, které nechcete měnit, je potřeba je z NZ odstranit
kliknutím na červený křížek na konci příslušného řádku.
Funkci spustíte přes tlačítko Hromadné operace -> Načtení SO/AM do NZ.

Na obrazovce se objeví informace o úspěšném provedení akce včetně počtu vložených prvků a NZ již
obsahuje načtená adresní místa s typem operace změna prvku.

Poznámka: Jelikož popisovaná funkce „Načtení SO/AM do NZ“ načítá pouze prvky s typem operace
změna prvku, je vhodné zmínit již zavedenou funkčnost tlačítka Doplnit NZ. Tuto funkci použijte
v případě, kdy potřebujete hromadně rušit neexistující číslované stavební objekty i s jejich adresními
místy. V NZ je potřeba mít načtené příslušné stavební objekty s typem operace zrušení prvku a tlačítko
Doplnit NZ poslouží pro automatické načtení jejich adresních míst také pro zrušení.
Tato funkce je použita v kapitole č. 5.
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Přečíslování je potřeba provést nejdříve u stavebních objektů a až poté u adresních míst.
V položkách NZ jsou na začátku seznamu zobrazena adresní místa a až za nimi stavební objekty.
V případě většího počtu prvků v NZ je nejprve potřeba přejít na stránku, kde jsou načteny měněné
stavební objekty. Přecházení mezi stránkami zajišťují šipky v levé spodní části, nebo je také možné
zadat konkrétní číslo stránky, na kterou chcete přejít a zvolit na klávesnici Enter.
Nacházíte se na stránce, kde jsou již zobrazeny načtené stavební objekty. Pro jejich přečíslování je
nutné provádět změny čísel domovních v každém stavebním objektu zvlášť přes detail prvku, kam se
dostanete kliknutím na ikonu lupy v příslušném řádku.
Na následujícím obrázku je uvedený příklad, kdy dojde k editaci stavebního objektu Holešov č.p. 107,
Holešov nacházejícího se na stránce 13 v položkách NZ.

Stránka 16/28

V detailu stavebního objektu je potřeba kliknout na tlačítko Upravit, přepsat údaj v poli Číslo domovní
a změnu potvrdit tlačítkem Uložit změny. Pro návrat do NZ klikněte na tlačítko Zavřít a postup opakujte
u všech stavebních objektů, u kterých dochází ke změně čísla domovního.
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Podrobnější postup pro změnu jednotlivých stavebních objektů je popsán např. v dokumentu
Uživatelské postupy v ISÚI - obecní úřady v kapitole 7. Změna prvku STAVEBNÍ OBJEKT.
Pro změnu čísla domovního u adresních míst je nyní potřeba u každého z nich v detailu prvku potvrdit
změnu čísla domovního provedenou na navázaném stavebním objektu.

Otevřete detail adresního místa, jehož stavební objekt jsme v předchozí ukázce přečíslovali. Klikněte
na tlačítko Upravit. V poli Stavební objekt a Číslo domovní již jsou vyplněné nové hodnoty, proto není
nutné nic přepisovat a stačí změny potvrdit kliknutím na Uložit změny. Zpět do NZ se vrátíte tlačítkem
Zavřít. Tento postup je nutné zopakovat u všech adresních míst navázaných na stavební objekt, u
kterého dochází ke změně čísla domovního.
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V NZ již je navržena změna části obce a čísel domovních na příslušných SO i AM. K zápisu navržených
změn do ISÚI je nyní nutné NZ zkontrolovat, předat ke schválení a schválit. Podrobný postup je uveden
např. v dokumentu Uživatelské postupy v ISÚI - obecní úřady v kapitole 3. Kontroly NZ, Schválení NZ.
Pokud u některého měněného SO nebo AM chybí vyplněný povinný údaj (např. definiční bod), pak
bude tato chyba zjištěna během kontroly NZ. Pro to, aby bylo možné NZ předat ke schválení a schválit,
je potřeba povinné hodnoty doplnit.

3. Hromadná změna způsobu využití u více stavebních
objektů
Následující příklad popisuje postup editace v případě, kdy je potřeba u většího počtu stavebních
objektů změnit nebo doplnit způsob využití na jednu konkrétní hodnotu. Může se například jednat o
stavební objekty, které byly do RÚIAN namigrovány ze zákonem stanovených zdrojů s chybně
vyplněným nebo nevyplněným způsobem využití, který je potřeba v RÚIAN změnit/doplnit na správnou
hodnotu podle příslušné dokumentace ke stavbě.
Uživatel je přihlášen do ISÚI pod agendou OBEC nebo STÚ a má založený návrh změny. V NZ jsou již
přidané podklady, na základě kterých ke změně dochází. Základní postup založení NZ a přidání
podkladů je uveden např. v těchto dokumentech: Uživatelské postupy v ISÚI - stavební úřady,
Uživatelské postupy v ISÚI - obecní úřady.
Nejprve je potřeba do NZ načíst stavební objekty, u kterých budete provádět změnu. Postupujte
obdobně jako v podkapitole 1.1 Výběr většího počtu prvků nebo 2.1
Hromadný výběr všech prvků.
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Nyní už v NZ máte načtené stavební objekty, u kterých budete měnit způsob využití. Abyste nemuseli
změnu provádět jednotlivě v každém stavebním objektu zvlášť, použijte novou funkci Hromadné
operace -> Změny stavebních objektů.

Dostanete se do formuláře Hromadné operace – změna stavebních objektů. Pro změnu způsobu využití
je potřeba nejdříve v horní části formuláře zvolit možnost Změna způsobu využití a následně
z rozbalovací nabídky vybrat požadovaný způsob využití.

V dolní části formuláře je již vypsaný seznam stavebních objektů, které jsou načtené v NZ s typem
operace změna prvku. Pokud u některých z nich nepožadujete provést zvolenou změnu způsobu
využití, můžete je ze seznamu vyloučit odznačením na začátku řádku.

U všech označených prvků dojde k zadané změně po kliknutí na tlačítko Zapsat změny.
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V horní části obrazovky se vypíše informace o provedení změn a počtu změněných stavebních objektů.

Provedenou změnu způsobu využití si můžete zkontrolovat v detailu příslušných stavebních objektů
(ikona lupy). Zpět do detailu NZ se následně dostanete tlačítkem Zavřít.
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K zápisu navržených změn do ISÚI je nyní nutné NZ zkontrolovat, předat ke schválení a schválit.
Podrobný postup je uveden např. v dokumentu Uživatelské postupy v ISÚI - obecní úřady v kapitole
3. Kontroly NZ, Schválení NZ.
Pokud u některého měněného SO chybí vyplněný povinný údaj (např. definiční bod, parcela apod.),
bude tato chyba zjištěna během kontroly NZ. Pro to, aby bylo možné NZ předat ke schválení a schválit,
je potřeba povinné hodnoty doplnit.

4. Hromadná změna TEA u více stavebních objektů
V případě, kdy doplňujete/měníte TEA u většího počtu SO, u kterých je některá hodnota TEA stejná
(např. hromadné doplnění připojení na plyn apod.), lze k tomu v ISÚI využít funkci Hromadné operace.
Uživatel je přihlášen do ISÚI pod agendou OBEC nebo STÚ a má založený návrh změny. V NZ jsou již
přidané podklady, na základě kterých ke změně dochází a v položkách NZ jsou se změnou prvku
načtené potřebné stavební objekty. Základní postup založení NZ a přidání podkladů je uveden např.
v těchto dokumentech: Uživatelské postupy v ISÚI - stavební úřady, Uživatelské postupy v ISÚI - obecní
úřady a hromadné načtení prvků v podkapitole 1.1
Výběr většího počtu prvků nebo 2.1
Hromadný výběr všech prvků.
V situaci, kdy máte v NZ načtené všechny SO, u kterých budete hromadně měnit/doplňovat TEA, zvolte
v Návrhu změny možnost Hromadné operace – Změny stavebních objektů.

Otevře se nová obrazovka, kde je v horní části potřeba zvolit možnost Změna TEA, při které se zobrazí
jednotlivé položky všech TEA, které mohou být hromadně měněny. U jednotlivých TEA je potřeba
vyplnit hodnoty, které chcete zapsat ke všem zvoleným stavebním objektům. Některé hodnoty jsou
vybírány z číselníku jako u klasické editace SO.
U položek TEA, které nevyplníte, žádná změna neproběhne a u všech stavebních objektů zůstane
hodnota, kterou původně obsahovaly. Vyplněné hodnoty TEA budou zapsané ke všem vybraným SO,
bez ohledu na to, zda před tím hodnotu vyplněnou měly nebo ne. V našem případě budeme ke všem
SO zapisovat hodnotu počet podlaží, přípojku vodovodu a přípojku plynu.
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Při zadávání hodnot TEA jsou na formuláři stejné kontroly, jako při klasické editaci SO. Nelze tedy např.
zadat zápornou či desetinnou číselnou hodnotu. Na formuláři je zároveň obsažena kontrola, která
zakazuje hromadné vyplnění data dokončení na 30. 6. 2011. Jedná se o datum dne před úvodní migrací
dat ze zákonem stanovených zdrojů do RÚIAN (při jeho vzniku) a používá se jako datum odstranění pro
takové SO, které v RÚIAN nikdy neměly být vedeny.
Datum dokončení musí být u SO vždy vyplněné podle platné dokumentace.

V dolní části obrazovky je tabulka všech stavebních objektů, které jsou v NZ obsaženy s typem operace
změna prvku. Pokud chcete zápis provést jen u některých stavebních objektů, pak je můžete z výběru
vyřadit odznačením checkboxu
na začátku řádku. Zároveň je pro zjištění stávajícího stavu
stavebního objektu možné zobrazit jeho detail v pop-up okně kliknutím na ikonu lupy ve sloupci Akce
na konci řádku.
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Pokud máte zadány všechny TEA, které chcete u SO hromadně změnit/doplnit a zároveň označené
všechny SO, kterých se změna týká, klikněte na tlačítko Zapsat změny. (Alternativně můžete obrazovku
zavřít bez provedení změn tlačítkem Zavřít). Po zapsání změn vás aplikace vrátí na obrazovku Návrh
změny (NZ), kde se v horní části zobrazí hlášení o zapsaných změnách:

V hlášení je uveden počet skutečně změněných SO. Pokud byl v hromadné změně obsažen SO, který již
před editací obsahoval požadované TEA, pak u něj žádná změna neproběhla a v počtu změněných
objektů není zahrnutý.

Pozn.: Při hromadné změně TEA u stavebních objektů neproběhne změna pouze u samotných
stavebních objektů, ale i u všech jejich vchodů (pokud je některý SO členěn na vchody). Pro informaci o
vchodech stavebních objektů je v tabulce na obrazovce Hromadné operace – změna stavebních objektů
obsažen sloupec Počet vchodů. V takovém případě se po zapsání změn zobrazí také hláška o provedení
změn u vchodů. Protože v některých případech nemusí být všechny hodnoty TEA vchodů shodné s TEA
stavebního objektu, je potřeba zkontrolovat, zda jsou doplněné hodnoty správné.
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5. Hromadné zadání data odstranění při rušení více
stavebních objektů
V situaci, kdy potřebujete zrušit více stavebních objektů pro jejich neexistenci (zejména při řešení
nesouladů z kontrolních sestav v Aplikaci pro kontrolu dat RÚIAN – například řešení duplicitních stavů
SO), je potřeba zadat datum odstranění v detailu rušeného stavebního objektu.
Pomocí funkce hromadné operace je možné zadat datum odstranění pouze jednou a následně bude
automaticky vloženo do všech (případně jen vybraných) rušených SO v NZ.
Uživatel je přihlášen do ISÚI pod agendou OBEC nebo STÚ a má založený návrh změny. V NZ jsou již
přidané podklady, na základě kterých ke změně dochází, případně je zvoleno Vlastní zjištění. Základní
postup založení NZ a přidání podkladů je uveden např. v těchto dokumentech: Uživatelské postupy v
ISÚI - stavební úřady, Uživatelské postupy v ISÚI - obecní úřady.
Nejprve je potřeba do NZ načíst stavební objekty, které budete rušit. Postupujte obdobně jako
v podkapitole 1.1
Výběr většího počtu prvků nebo 2.1
Hromadný výběr všech prvků.
Jelikož popisujeme příklad, kdy rušíme neexistující stavební objekty s čísly domovními (např. předčasně
přidělená č.p./č.ev., která doposud neexistují), je nutné rušit i jejich adresní místa. Pro jejich hromadné
načtení do NZ využijte tlačítko Doplnit NZ.

Nyní už v NZ máte načtené stavební objekty i jejich adresní místa ke zrušení. Pro zadání data odstranění
u všech stavebních objektů najednou použijte funkci Hromadné operace -> Zrušení stavebních objektů.

Dostanete se do formuláře Hromadné operace – zrušení stavebních objektů:
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Do pole Zadání data odstranění je potřeba zadat datum odstranění, které má být u označených
stavebních objektů doplněno. Datum je možné vybrat z kalendáře nebo zadat prostřednictvím
klávesnice. Pro výběr data odstranění platí stejná pravidla jako při jeho zadávání k jednotlivým
stavebním objektům: Datum odstranění musí být v rozmezí od 1. 1. 1886 do současnosti, jinak NZ není
možné schválit.

V dolní části formuláře je vypsaný seznam stavebních objektů, které jsou načtené v NZ s typem operace
zrušení prvku. Pokud u některých z nich nechcete zadat shodné datum odstranění, protože má být jiné,
můžete je ze seznamu vyloučit odznačením na začátku řádku.

Po kliknutí na tlačítko Zapsat změny dojde u všech označených prvků k doplnění zadaného data
odstranění a k návratu na obrazovku návrhu změny.
Kliknutím na tlačítko Zavřít dojde k návratu na obrazovku návrhu změny bez doplnění data odstranění.

O úspěšném zapsání údaje je uživatel informován systémovým hlášením v horní části obrazovky a
provedené doplnění údaje si můžete zkontrolovat v detailu příslušných stavebních objektů (ikona
lupy).
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Pozn.: U rušených adresních míst se žádné údaje nevyplňují.
Při použití hromadného zadání data odstranění u rušení stavebních objektů bez čísla domovního je
postup shodný, s výjimkou toho, že se nenačítají ke zrušení (případně ke změně) adresní místa, jelikož
žádná nemají.

K dokončení je nyní nutné NZ zkontrolovat, předat ke schválení a schválit.
Podrobný postup je uveden např. v dokumentu Uživatelské postupy v ISÚI - obecní úřady v kapitole
3. Kontroly NZ, Schválení NZ.
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Uživatelská podpora ČÚZK
Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN a uživatelské postupy pro práci v ISÚI jsou k dispozici na
webových stránkách projektu RÚIAN https://ruian.cuzk.cz.
V případě, že potřebné informace a odpovědi na Vaše otázky nenaleznete, můžete se obrátit
na podporu ČÚZK:
 Kontaktní formulář Helpdesk
 Telefon: 284 044 455
Konkrétní dotaz můžete zapsat do Helpdesku také prostřednictvím aplikace ISÚI, kde je
potřeba vyplnit Váš kontaktní email, aby odpověď nebyla odeslána pouze na podatelnu.
Při zasílání dotazu uvádějte, prosím, konkrétní informace o daném problému, může se tak
významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku.
Helpdesk z ISÚI:
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