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1.

Sdělení údajů o definiční čáře ulice

Sdělení údajů o definiční čáře ulice vychází z § 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí.
Údaje o definiční čáře ulice (dále „DCU“) sdělí obec ČÚZK (správci registru) bezodkladně po
svém rozhodnutí o vzniku ulice, nebo změně jejího průběhu. V případě zániku ulice není sdělení
o DCU třeba. Obec vyhotoví sdělení v elektronické podobě, a zašle je správci registru
prostřednictvím datové schránky na ID datové schránky: uuaaatg. Maximální velikost
zprávy zasílané prostřednictvím datové schránky je 20 MB, pokud soubory velikost převyšují, je
vhodné zaslat je ve více zprávách.
Sdělení obsahuje:


Kód a název ulic zapsaných do ISÚI/RÚIAN, kterým se nově ulice definuje nebo mění
její průběh.



Kopii rozhodnutí, na jehož základě došlo ke vzniku nebo změně průběhu ulice (pozn.:
kopie rozhodnutí není potřeba, jedná-li se o zpřesnění průběhu DCU).



Jeden nebo více výkresů s vyznačením průběhu DCU na podkladu katastrální mapy
nebo digitální mapy veřejné správy (DMVS), pokud je její součástí účelová katastrální
mapa. Název souboru výkresu je tvořen kódem obce a pořadovým číslem sdělení,
oddělených podtržítkem. Pořadové číslo volí obec tak, aby nemohla vzniknout dvě stejná
pořadová čísla sdělení. Je-li součástí sdělení více výkresů, jsou odlišeny v názvu
souboru dalším pořadovým číslem výkresu, opět odděleným podtržítkem. (obecně: kód
obce_číslo sdělení_pořadové číslo výkresu).
Příklad: 567027_25_1 – jde o dvacáté páté sdělení obce Most, přičemž v takto
označeném souboru je první část výkresu.

DCU se vyjadřuje úsečkou nebo lomenou čárou a umisťuje se tak, aby znázorňovala osu
komunikace. Definiční čára jedné ulice může být složena i z více vzájemně nespojitých úseků
nebo úseků spojených do uzavřeného obrazce.
Polohová přesnost definiční čáry ulice je vyhovující, jestliže vzájemná poloha definiční čáry ulice
a hranic stavebních objektů vedených v informačním systému územní identifikace (ISÚI)
odpovídá vzájemné poloze ulice a stavebních objektů v terénu. Vede-li ulice po pozemku se
způsobem využití ostatní komunikace, umístí se definiční čára ulice do příslušné parcely.
V případě, že je vymezována poloha náměstí, nebo veřejného prostranství, pro které nelze
zakreslit definiční čáru, je možné lokalizovat takové prostranství pouze bodem, umístěným
v jeho významovém, nebo geometrickém centru (v systému ISÚI/RÚIAN bude takový bod
nahrazen vodorovnou DCU minimální délky). Vymezení veřejného prostranství jeho obvodem
není přípustné.
Výkres může mít formu vektorovou nebo rastrovou, přičemž je upřednostňována vektorová
forma.
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1.1

Náležitosti vektorové formy výkresu

Vektorový výkres je většinou výstupem GIS či CAD software, nejčastěji geografického
informačního systému obce, je-li veden.
Výkres musí obsahovat:








název a kód obce podle ISÚI/RÚIAN,
důvod změny: (nová ulice – rozhodnutí zastupitelstva obce, nové prostorové vymezení,
reklamace),
číslo usnesení obce, jde-li o návrh nového vymezení či prodloužení; nebude uvedeno –
jde-li o reklamaci či zpřesnění,
název podkladu, nad kterým byl návrh připraven: DMVS nebo katastrální mapa,
poznámku: jakékoliv textové sdělení upřesňující vymezení či jiné sdělení autora,
jméno a kontakt na zpracovatele výkresu,
seznam ulic dotčených změnou, obsahující plný název ulice podle rozhodnutí
zastupitelstva, ID ulice přidělené systémem ISÚI/RÚIAN, číslo ulice ve výkresu, jsou-li
ve výkresu pro popis DCU použita čísla.

Vlastní kresba DCU je provedena v azurové barvě (RGB: 0,240,240), správně lokalizovaná
v systému S-JTSK (souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální). Názvy
ulic musí být umístěny k jednotlivým DCU jednoznačným způsobem. V případě, že není možné
DCU popsat plným názvem ulice, lze místo názvu použít číslo v kroužku. Všechna použitá čísla
musí být uvedena v seznamu ulic, který je součástí výkresu. U vektorových formátů, které to
umožňují (DGN, ESRI shapefile) lze místo umístěných textů použít připojení atributové tabulky
ve formátu .mdb nebo .dbf s názvem ulice k jednotlivým lomeným čarám ve výkresu.
Je vhodné, aby vektorový soubor neobsahoval žádnou další nadbytečnou kresbu - kopii
podkladové mapy apod.
Pro sdělení lze použít formáty DGN verze V7 i V8 , DWG verze 2007 a vyšší, nebo ESRI
shapefile (shp+shx+dbf).
Příklad sdělení ve vektorové podobě je uveden na https://ruian.cuzk.cz pod bodem 5.
Metodika – Postup obcí a stavebních úřadů – Příloha č. 1 – Sdělení údajů o definiční čáře
ulice.
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1.2

Náležitosti rastrové formy výkresu

Rastrový výkres může vzniknout dvěma způsoby, buď zákresem DCU v rastrovém grafickém
editoru – typicky např. v „malování“ které je součástí OS Windows, do podkladového rastrového
obrázku – kopie výřezu katastrální mapy, nebo ruční kresbou DCU do podkladu v papírové
podobě a následným naskenováním zákresu. V případě skenování papírového podkladu je
nezbytné skenovat do barevného rastru, nejlépe v 24bitové škále.

Výkres musí obsahovat:








název a kód obce podle ISÚI/RÚIAN,
důvod změny: (nová ulice – rozhodnutí zastupitelstva obce, nové prostorové vymezení,
reklamace),
číslo usnesení obce, jde-li o návrh nového vymezení či prodloužení; nebude uvedeno –
jde-li o reklamaci či zpřesnění,
poznámku: jakékoliv textové sdělení upřesňující vymezení či jiné sdělení autora,
jméno a kontakt na zpracovatele výkresu,
orientační souřadnice výkresu: souřadnice Y, X v S-JTSK libovolného bodu uvnitř
výkresu (pozn. tyto souřadnice slouží zpracovateli k přibližné lokalizaci rastru),
seznam ulic dotčených změnou, obsahující plný název ulice, ID ulice přidělené
systémem ISÚI/RÚIAN, číslo ulice ve výkresu, jsou-li ve výkresu pro popis DCU
použita čísla.

Výkres musí obsahovat i relevantní část podkladové mapy, nad kterou byl zákres DCU
připraven. Jestliže kvalita použitého mapového podkladu neumožňuje snadnou čitelnost
parcelních čísel ve výsledném dokumentu, je třeba alespoň jednu libovolnou parcelu v použitém
výřezu popsat čitelným parcelním číslem a názvem katastrálního území.
Pokud sdělení zahrnuje více samostatných geograficky vzdálených ulic, je vhodné připravit pro
geograficky vzdálené celky samostatné výkresy.
Pro sdělení lze použít formáty PDF, TIFF, JPG.
Příklad sdělení ve formátu PDF je uveden na https://ruian.cuzk.cz pod bodem 5. Metodika
– Postup obcí a stavebních úřadů – Příloha č. 2 – Sdělení údajů o definiční čáře ulice.
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2.

Sdělení údajů o území městských obvodů nebo městských
částí

Sdělení údajů o území městských obvodů nebo městských částí vychází z § 16 vyhlášky č.
359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Změnu údajů o území městských obvodů nebo městských částí sdělí statutární město správci
registru bezodkladně po rozhodnutí o jejich vzniku, změně nebo zániku. Obec vyhotoví sdělení
v elektronické podobě a zašle je správci registru prostřednictvím datové schránky na ID
datové schránky: uuaaatg. Velikost zprávy zasílané prostřednictvím datové schránky je 20
MB, pokud soubory velikost převyšují, je vhodné je zaslat ve více zprávách.

Sdělení obsahuje:


Kopii rozhodnutí, na jehož základě došlo ke vzniku, změně nebo zániku městského
obvodu či městské části.



Účinnost tohoto rozhodnutí, pokud nevyplývá z kopie rozhodnutí.



Grafický soubor ve formátu DGN verze V7 a V8, obsahující údaje o hranicích a
definičních bodech nového, změněného nebo rušeného městského obvodu nebo
městské části s uvedením kódů příslušných městských obvodů nebo městských částí.
Změny hranic všech dotčených městských obvodů nebo městských částí musí být
sděleny současně.
Název souboru je sestaven z kódu obce podle ISÚI/RÚIAN a pořadového čísla ID návrhu
změny.
Příklad sdělení je uveden na https://ruian.cuzk.cz pod bodem 5. Metodika – Postup
obcí a stavebních úřadů – Příloha č. 8 – Sdělení údajů o změně městské části ve
formátu DGN i PDF
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3.

Sdělení údajů o správním obvodě, území městského obvodu a
území městské části v hlavním městě Praze

Sdělení údajů o správním obvodě, území městského obvodu a území městské části v hlavním
městě Praze vychází z § 17 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace,
adres a nemovitostí.
Při sdělování údajů o změnách správních obvodů v hlavním městě Praze, území městských
obvodů v hlavním městě Praze a území městských částí v hlavním městě Praze postupuje
hlavní město Praha obdobně podle postupu uvedeného Sdělení o údajích o území městského
obvodu a městské části územně členěného statutárního města (MOMC) uvedeném pod
kapitolou 2 tohoto dokumentu.
Poznámka:
Změna lokalizačních údajů správního obvodu je vždy současně změnou těchto údajů pro území
městské části, proto je povinnost jejich zasílání splněna zasláním údajů pro území městské
části.
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