Seznam nejčastějších chyb
a varování při editaci v ISÚI
www.ruian.cz
(aktualizováno 11. 12. 2017)

Obsah
1.

ÚVOD ............................................................................................................................................... 3

2.

CHYBY .............................................................................................................................................. 4
2.1 Návrh změny a podklady ........................................................................................................... 5
2.2 Adresní místo............................................................................................................................. 6
2.3 Stavební objekt .......................................................................................................................... 8
2.4 Ulice ......................................................................................................................................... 12
2.5 Volební okrsky ......................................................................................................................... 12

3.

VAROVÁNÍ ..................................................................................................................................... 15
3.1 Adresní místo........................................................................................................................... 16
3.2 Stavební objekt ........................................................................................................................ 17
3.3 Ulice ......................................................................................................................................... 19

4.

PODPORA ČÚZK ............................................................................................................................. 20

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Zkratka
AM
ČÚZK
GP
ID
ISÚI
IZS
MOMC
NZ
OVM
RÚIAN
SO
TEA
VO

Význam
Adresní místo
Český úřad zeměměřický a katastrální
Geometrický plán
Jednoznačný identifikátor (reklamace,…)
Informační systém územní identifikace
Integrovaný záchranný systém
Městský obvod nebo městská část
Návrh změny
Orgán veřejné moci
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Stavební objekt
Technickoekonomické atributy stavebního objektu
Volební okrsek
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1. ÚVOD
Změny prvků se do RÚIAN zapisují prostřednictvím tzv. návrhu změny (NZ) v ISÚI tímto
procesem:
Založení návrhu změny → zadání podkladových dokumentů → načtení/zadání položek →
provedení požadovaného zápisu/změny → kontrola návrhu změny → schválení návrhu změny
→ návrh změny je zplatněn v ISÚI a následně publikován v RÚIAN.
Návrh změny (dále jen „NZ“) musí být během procesu zpracování podroben určitým
kontrolám. Část kontrol je aplikována při editaci ve formulářích a to zejména prostřednictvím
povinných polí. Kontrola NZ se provádí stisknutím tlačítka Zkontrolovat v detailu NZ a kontrola
probíhá vždy nad celým návrhem změny (tedy nad všemi položkami v NZ).
Podle výsledků kontrol se zobrazí v horní části obrazovky některé ze tří systémových hlášení:




Kontrola provedena úspěšně → NZ lze schválit, NZ je bez chyb;
NZ obsahuje varování – zobrazte si výsledky kontrol → NZ lze schválit, ale
před schválením doporučujeme řešit zobrazená varování (WARNING);
NZ obsahuje chyby – zobrazte si výsledky kontrol → NZ nelze schválit,
před schválením je nutné vyřešit zobrazené chyby (ERROR). Hlášení se zobrazí také
tehdy, pokud NZ obsahuje zároveň chyby i varování.

Informace o chybě nebo varování je zároveň uvedena i u příslušných prvků v Položkách NZ a
to ve sloupci Kontroly textem „Chyba“. Tento údaj se aktualizuje až při dalším spuštění kontrol.
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2. CHYBY
Pokud NZ obsahuje alespoň jednu chybu (ERROR), po proběhnutí kontrol se v horní části
obrazovky zobrazí systémové hlášení „NZ obsahuje chyby – zobrazte si výsledky kontrol“.
Hlášení se zobrazí i v případě, kdy NZ obsahuje zároveň chyby i varování.

Seznam chyb, ke kterým došlo při zpracování NZ , je možné zobrazit pomocí tlačítka Výsledky
kontrol.
Na obrazovce Výsledky kontrol v řádku Souhrnný výsledek je uvedeno: „Návrh změny obsahuje
chyby.“
V každém řádku chyby je uveden typ (ERROR nebo WARNING) a kód konkrétní chyby a kód a
typ prvku, u kterého došlo k chybě. Kliknutím na řádek se pod seznamem zobrazí detail chyby.

NZ je kontrolován ve více úrovních, kde v prvním kroku jsou kontrolovány základní náležitosti
NZ, a poté jednotlivé prvky. Tzn., že všechny chyby, které NZ obsahuje, se nemusí zobrazit
po první kontrole. Kontrolu je nutné opakovat do stavu, který umožňuje schválení NZ:
„Kontrola provedena úspěšně“ nebo „NZ obsahuje varování – zobrazte si výsledky kontrol“
(pokud jste se s vypsanými varováními seznámili, souhlasíte s nimi a jsou v souladu
s dostupnou dokumentací).
V následujícím seznamu jsou vypsány nejčastější chyby (ERROR) při editaci v ISÚI. Spolu
s kódem a úplným zněním chyby je uvedeno i řešení pro odstranění chyby nebo její
podrobnější vysvětlení.

4

2.1 Návrh změny a podklady
NZ0003

Datum účinnosti v podkladu návrhu změny musí být stejné jako datum rozhodnutí nebo pozdější.

Řešení

Datum účinnosti musí být stejné jako datum rozhodnutí nebo pozdější. Je potřeba změnit datum účinnosti nebo rozhodnutí podkladu
NZ.
Návrh změny neobsahuje žádnou položku NZ.

NZ0013
Řešení
NZ0014
Řešení

PI0001
Řešení

Pro práci s návrhem změny je třeba načíst prvky do NZ s typem operace změna/zrušení nebo založit prvek nový (typ operace:
založení).
Návrh změny neobsahuje žádný podkladový dokument.
V návrhu změny není uveden podklad, na jehož základě se daná změna provádí. Podklad je potřeba zadat v detailu NZ (tlačítko Detail
podkladů NZ).
Nebo je možné v Detailu hlavičky NZ zadat „Vlastní zjištění“ pro NZ bez uvedení podkladů a to zejména při čištění dat.
Ve výskytech tohoto prvku v různých návrzích změn je rozpor.

PI0003

Prvek byl od doby načtení do NZ změněn jiným NZ. Pokud chcete prvek editovat, je třeba použít tlačítko Odstranit kolize v detailu NZ,
čímž dojde k aktualizaci prvku.
Prvek byl zrušen jiným uživatelem, odeberte položku z návrhu změny.

Řešení

Načtený prvek, který chcete editovat, již v RÚIAN neexistuje. Odstraňte tuto položku z NZ červeným křížkem.

PI0009

Žádný z údajů prvku ani hranice tohoto prvku se nezměnila, zrušte návrh prvku nebo upravte jeho atributy.

Řešení

Pokud je prvek načtený do NZ s typem operace změna prvku, je potřeba na něm provést změnu. Jestliže byl načten omylem a změnu
provádět nechcete, odstraňte ho z NZ pomocí červeného křížku.
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2.2 Adresní místo
AD0202

Nadřazený stavební objekt neexistuje.

Řešení

Stavební objekt, uvedený v detailu adresního místa, již neexistuje. Je potřeba u adresního místa vybrat nový (platný) stavební objekt.

AD0204

Je-li zadáno číslo orientační, musí být zadána i nadřazená ulice.

Řešení

Číslo orientační slouží k orientaci v ulici (§ 31 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)).
V detailu adresního místa je třeba vyplnit vazbu na ulici, ve které bylo orientační číslo přiřazeno.
V rámci nadřazeného stavebního objektu a čísla domovního nesmí existovat adresní místa s ulicí a zároveň adresní místa bez ulice.

AD0205
Řešení

AD0206
Řešení

AD0306
Řešení

Ke stavebnímu objektu je vedeno více adresních míst, z nichž některé má vazbu na ulici a jiné ne.
Řešením je:
a) doplnění vazby na ulici u adresního místa, kde není zadána, nebo
b) zrušení ulice u adresního místa, kde nemá existovat (změna adresního místa), nebo
c) zrušení adresního místa, které nemá existovat.
V rámci nadřazeného stavebního objektu, čísla domovního a ulice nesmí existovat adresní místa s číslem orientačním a zároveň
adresní místa bez čísla orientačního.
Ke stavebnímu objektu je vedeno více adresních míst stejné ulice, z nichž některé nemá uvedeno orientační číslo.
Řešením je:
a) doplnění orientačního čísla u adresního místa, kde není zadáno (změna adresního místa), nebo
b) zrušení orientačního čísla u adresního místa, kde nemá existovat (změna adresního místa), nebo
c) zrušení adresního místa, které nemá existovat.
Každé adresní místo stavebního objektu, který má definovány vchody, musí být přiřazeno právě k jednomu z vchodů.
Pokud má stavební objekt definovány vchody, musí být v detailu každého vchodu přiřazeno (zaškrtnuto) adresní místo. Zároveň každé
adresní místo navázané na tento stavební objekt musí být přiřazeno právě k jednomu z definovaných vchodů.
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AD0401

Rušené adresní místo je přiřazeno nějakému vchodu definovanému pro příslušný nadřazený stavební objekt.

Řešení

Adresní místo je třeba odebrat (odškrtnout) z detailu vchodu definovaného u stavebního objektu.

AD0402

Stavební objekt typu "Budova s číslem..." musí mít ke každému číslu domovnímu přiřazeno alespoň jedno adresní místo.

Řešení

Každý stavební objekt, který má jedno nebo více čísel (popisných nebo evidenčních) musí mít pro každé číslo minimálně jedno adresní
místo.
Zkontrolujte v detailu adresního místa, zda máte uvedenou správnou vazbu na stavební objekt nebo zda máte v NZ položku pro
založení/změnu adresního místa.
Definiční bod adresního místa musí ležet uvnitř polygonu obce, do níž podle stavebního objektu patří přes vazbu na část obce.

AD0501
Řešení

AD0801
Řešení

V grafickém prostředí Marushka (ikona zeměkoule) je třeba zadat definiční bod adresního místa tak, aby ležel v obci, do které spadá
adresní místo. (U nově vznikajících nebo měněných definičních bodů probíhá kontrola již přímo v grafickém prostředí Marushka, bod
s chybnou polohou nelze založit.)
Adresní místo nemá definiční bod.
Pro dokončení je třeba zadat definiční bod adresního místa přes grafické prostředí Marushka (ikona zeměkoule). Definiční bod zadejte
v místě vstupu do budovy (pokud se výrazně liší místo vjezdu vozidel IZS, je nutné zadat další typy definičního bodu – pro hasiče a
záchrannou službu).
Zadání definičního bodu pro adresní místo i stavební objekt je povinné.
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2.3 Stavební objekt
SO0104

Stavební objekt musí mít zadánu identifikační parcelu.

Řešení

V detailu stavebního objektu je potřeba zadat identifikační parcelu. Parcela je povinné pole.
V případě SO na více parcelách, se vždy uvede pouze jedna parcela tzv. parcela identifikační. Více parcel nelze vyplnit.
Nadřazená parcela neexistuje.

SO0204
Řešení
SO0302

Parcela, která byla vedena u stavebního objektu, byla v katastru nemovitostí zrušena. Pokud má stavební objekt i nadále existovat, je
třeba zadat novou platnou parcelu.
Zadané číslo domovní (č.p./č.ev.) již v této části obce existuje. Stavební objekt dohledáte zadáním pouze části obce a čísla domovního.

Řešení

Stavební objekt stejného typu se stejným číslem domovním (č.p./č.ev.) již v této části obce existuje (je zapsán v RÚIAN).
Stavební objekty jsou číslovány v rámci části obce ve dvou číselných řadách, jedna pro č.p. a druhá pro č.ev. Čísla popisná a evidenční,
která byla přidělena, nelze užívat opakovaně (podle §31 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
a) Pokud chcete založit nový stavební objekt, je třeba vyřešit duplicitu stavebních objektů.
b) Pokud chcete provést změnu již existujícího SO, je potřeba si načíst prvek s typem operace změna (při jeho vyhledání zadejte
pouze obec, část obce a číslo domovní).

SO0305

Nelze zapsat více stavebních objektů bez č.p./č.ev. na jedné parcele.

Řešení

K vypsání chyby dojde v případě, že se na dané parcele nachází dva stavební objekty bez čísla domovního. Stavební objekty bez čísla
jsou V RÚIAN vedeny pouze v případě, kdy jsou předmětem zápisu do KN (tj. stojí na samostatné parcele). Ověřte, zda má Vámi
zapisovaný stavební objekt samostatnou parcelu a zdali už není v RÚIAN zapsán.
Stavební objekt, který má definovány vchody, musí mít každou adresu přiřazenou právě k jednomu z vchodů.

SO0306
Řešení

Stavební objekt, který má vymezeny vchody, musí mít ke každému vchodu přiřazenu adresu. Nejprve zkontrolujte, zda se v daném
vchodu nabízí pro přiřazení správná adresa nebo zdali je zaškrtnutá (přiřazená). Pokud se adresa nenabízí, je třeba provést změnu
vazby adresního místa na správný stavební objekt.
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SO0308

Stavební objekt ve statutárním městě členěném na části musí být přiřazen k MOMC.

Řešení

V detailu stavebního objektu vyplňte vazbu na MOMC – městský obvod/městská část musí být vyplněna pro všechny stavební objekty
v územně členěných statutárních městech.
Stavební objekt bez čísla domovního nesmí mít vchod.

SO0309
Řešení

SO0401
Řešení

SO0403
Řešení
SO0409
Řešení

Vchodem je myšlena část budovy, která má svoji vlastní identifikaci a může jí tak být přiřazena adresa.
Stavební objekt bez čísla nemá adresu.
V detailu stavebního objektu je třeba zrušit zadané vchody.
Rušený stavební objekt obsahuje adresní místa. Pro automatické doplnění jejich zrušení do NZ spusťte funkci "Doplnit NZ".
Stavební objekt s číslem domovním má minimálně jedno adresní místo. Když dochází ke zrušení stavebního objektu např. z důvodu
demolice nebo neexistence, je třeba, aby byla zrušena i všechna adresní místa, protože stavební objekt prokazatelně neexistuje.
Tlačítkem Doplnit NZ dojde k automatickému načtení příslušných adresních míst do NZ – nemusíte je pro zrušení vyhledávat.
Při rušení AM obecně platí potřeba ověřit případné vazby v jiných registrech (trvalý pobyt, sídlo provozovny).
Jestliže se jedná o situace, kdy adresní místo zůstává, např. sloučení dvou stavebních objektů do jednoho, je třeba provést jeho změnu
a navázat ho na správný stavební objekt. Pro automatické načtení adresních míst ke změně lze použít funkci Hromadné operace –
Načtení SO/AM do NZ.
Rušený stavební objekt obsahuje vchody. Pro automatické doplnění jejich zrušení do NZ spusťte funkci "Doplnit NZ".
Pokud dochází k rušení stavebního objektu s vchody, je potřeba zrušit i jednotlivé vchody a adresní místa. Pro automatické zrušení
stiskněte tlačítko Doplnit NZ, vchody i adresní místa se načtou do stavu zrušení.
Rušený stavební objekt musí mít vyplněno datum odstranění (v rozmezí od 1. 1. 1886 do současnosti).
V detailu stavebního objektu je potřeba zadat datum odstranění, které musí být v rozmezí od 1. 1. 1886 do současnosti, jinak není
možné stavební objekt zrušit. Od roku 1886 se datuje první veřejné stavební právo v českých zemích, dřívější datum proto nemá
opodstatnění. Rušení stavebního objektu s datem odstranění v budoucnosti je nesmyslné, neboť zrušení stavebního objektu v RÚIAN
se provádí až na základě potvrzení o odstranění/neexistenci stavby, které nemůže být vydáno dříve, než je stavba skutečně
odstraněna.
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SO0501

Stavební objekt nemůže mít definován pouze jeden vchod - buď žádný, nebo dva a více vchodů.

Řešení

Vchody se definují pouze u 2 a více vchodů stavebního objektu. Pokud má budova pouze jeden vchod, členění na vchody se nepoužije.
Je potřeba zrušit zadaný vchod nebo doplnit další vchody.
Počet bytů stavebního objektu nesouhlasí se součtem bytů všech vchodů.

SO0502
Řešení
SO0503
Řešení
SO0504
Řešení

SO0519
Řešení

SO0520
Řešení

Jestliže je stavební objekt členěný na vchody, musí být počet bytů v celém stavebním objektu roven součtu bytů uvedených
v jednotlivých vchodech. Upravte počty bytů v jednotlivých vchodech nebo v detailu stavebního objektu (v celku).
Počet podlaží uvedený ve stavebním objektu musí být roven maximálnímu počtu podlaží v příslušných vchodech.
Jestliže je stavební objekt členěný na vchody, musí být v detailu stavebního objektu uveden nejvyšší počet podlaží ze všech vchodů.
Upravte počty podlaží v jednotlivých vchodech nebo v detailu stavebního objektu (v celku).
Hodnota každého z číselníkových TEA stavebního objektu musí odpovídat příslušnému TEA alespoň jednoho vchodu.
Pokud je v celku stavebního objektu vyplněna nějaká hodnota technickoekonomického atributu (například způsob vytápění – centrální
domovní), musí být tato hodnota uvedena minimálně v jednom vchodu. Upravte zadání TEA v jednotlivých vchodech nebo v detailu
stavebního objektu (v celku).
Založený nebo měněný stavební objekt s číslem domovním musí mít přiřazeno alespoň jedno adresní místo. Je potřeba založit nové
nebo navázat existující adresní místo k příslušnému stavebnímu objektu.
Stavební objekt s číslem domovním nemá přiřazeno žádné adresní místo. Pokud zakládáte nový stavební objekt s číslem domovním, je
třeba založit k němu i adresní místo (prostřednictvím tlačítka Založení prvku – Adresní místo) nebo navázat existující adresní místo
(prostřednictvím tlačítka Změna prvku – Adresní místo). V obou případech je poté nutné v detailu adresního místa vybrat správný
stavební objekt).
Údaje stavebního objektu a podřazeného adresního místa nejsou v souladu. Zkontrolujte a potvrďte údaje v detailu adresního místa.
V případě změny čísla domovního stavebního objektu je potřeba provést změnu i u na něj navázaných adresních míst. AM je potřeba
mít v NZ načtené pro změnu prvku (pro načtení je možné použít funkci Hromadné operace-Načtení SO/AM do NZ). V detailu AM je
nutné změnu potvrdit – klikněte na Upravit, zkontrolujte údaje (v případě potřeby doplňte/opravte např. ulici nebo č.or.) a následně
zvolte Uložit změny.
Změny provedené na stavebním objektu (údaj o čísle domovním) se tímto přenesou i na jeho adresní místo.
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SO0602

Stavební objekt musí mít zadán způsob využití.

Řešení

V detailu stavebního objektu je třeba zadat povinnou položku Způsob využití. Vyplnění je povinné pro všechny stavební objekty (podle
dokumentace ke stavbě).
Stavební objekt nemá definiční bod.

SO0801
Řešení
TEA204

Pro dokončení je třeba zadat definiční bod stavebního objektu přes grafické prostředí Marushka (ikona zeměkoule) přibližně do středu
parcely. Zadání definičního bodu pro adresní místo i stavební objekt je povinné.
Ke vchodu stavebního objektu není přiřazeno žádné adresní místo nebo přiřazené adresní místo neexistuje.

Řešení

Stavební objekt, který má vymezeny vchody, musí mít v každém vchodu přiřazenu adresu. Nejprve zkontrolujte, zda se v daném
vchodu nabízí pro přiřazení správná adresa nebo zdali je zaškrtnutá (přiřazená). Pokud se adresa nenabízí, je třeba provést změnu
vazby adresního místa na správný stavební objekt.
DSO0502 Definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř polygonu budovy, která má alespoň jednu vazbu na parcelu shodnou se stavebním
objektem. Pokud taková budova neexistuje nebo nemá polygon, potom definiční bod stavebního objektu musí ležet uvnitř polygonu
identifikační parcely tohoto stavebního objektu. Pokud neexistuje polygon této parcely, potom definiční bod stavebního objektu musí
ležet uvnitř obvodu obce, do které stavební objekt patří.
Řešení
Pokud leží stavební objekt v katastrálním území, kde je digitální mapa, kontroluje se zadání definičního bodu na uvedenou parcelu se
zadáním budovy na stejné parcele v katastru nemovitostí. Tzn., pokud leží stavební objekt na parcele „zastavěná plocha a nádvoří“,
kde je nakresleno více budov, musí být definiční bod umístěn ve správné z budov. K této chybě může dojít i v případě, kdy dojde ke
změně hranice parcely podle GP a číslo parcely zůstává stejné, definiční bod je potom potřeba zadat do průniku obou parcel.
(U nově vznikajících nebo měněných definičních bodů probíhá kontrola již přímo v grafickém prostředí Marushka, bod s chybnou
polohou nelze založit.)
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2.4 Ulice
UL0302 Název ulice není jednoznačný v rámci nadřazené obce.
Řešení Ulice tohoto názvu již v obci existuje. Podle zákona se ulice nebo jiná veřejná prostranství nepojmenovávají shodnými názvy. K
pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru územní
identifikace, adres a nemovitostí.
UL0401 Rušená ulice obsahuje adresní místa. Pro automatické doplnění jejich zrušení do NZ spusťte funkci "Doplnit NZ".
Řešení V ulici, kterou chcete zrušit, se nacházejí adresní místa s vazbou na tuto ulici. Po stisknutí tlačítka Doplnit NZ dojde k jejich načtení do NZ
(změna prvku) a automatickému vymazání vazby na ulici. Tzn., není potřeba v jednotlivých adresních místech vazbu na ulici mazat.
V případě, že má být adresní místo vedeno v jiné ulici, je potřeba ji v detailu konkrétního adresního místa zadat.

2.5 Volební okrsky
VO0501

Každý polygon (i je-li součástí multipolygonu) VO musí mít právě jeden definiční bod VO.

Řešení
VO0502

Definiční bod je nedílnou lokalizační složkou volebního okrsku. Každý volební okrsek musí mít pouze jeden definiční bod. Vymažte
nadbytečné zadání definičního bodu.
Chyba topologie kresby. Nelze sestrojit validní polygon (multipolygon) VO.

Řešení

V případě této chyby se obraťte na Podporu ČÚZK (např. použijte odkaz Helpdesk v ISÚI vpravo nahoře).

VO0504

Aktualizovaný volební okrsek je blokován zámkem.

Řešení

Volební okrsky není možné editovat v období od vyhlášení voleb do vyhlášení jejich výsledků. Musí být zajištěna neměnnost volebních
okrsků. Informace jsou zveřejnovány na www.ruian.cz i na přihlašovací stránce JIP.
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VO0506

VO0508

Čísla VO netvoří souvislou číselnou řadu v rámci obce/MOMC (obce či MOMC), k níž se evidují. Upravte číslování ručně nebo pro
automatické přečíslování spusťte funkci "Doplnit NZ".
Volební okrsky jsou číslovány v rámci souvislé číselné řady. Není možné, aby na sebe jejich čísla nenavazovala. K této chybě dochází
nejčastěji při zakládání VO s číslem, které již existuje.
Každý volební okrsek musí mít definiční bod.

Řešení

Definiční bod je nedílnou lokalizační složkou volebního okrsku. Zadejte definiční bod v grafickém prostředí Marushka.

VO0509

Obec nesmí přidat nový multipolygon.

Řešení

Řešení

Je založen VO, který je tvořen dvěma a více samostatnými polygony (oblastmi), což není dovoleno. Změňte vymezení příslušného
VO/dotčených VO tak, aby byl/y tvořen/y pouze jedním polygonem.
HVO0507 Volný konec hranice VO.
Řešení

Upravte linii hranice VO tak, aby navazovala na koncový bod. V grafickém nastavení lze toto zabezpečit zapnutím možnosti: Přitahovat
kresbu k bodům linií.
HVO0508 Polygon VO musí mít právě jeden definiční bod.
Řešení

Definiční bod je nedílnou lokalizační složkou volebního okrsku. Zadejte definiční bod v grafickém prostředí Marushka.

HVO0512 Křížení hranic VO.
Řešení

Do místa křížení je třeba vložit bod. Hranice musí být navázány přes lomové body. Nebo musí být hranice upraveny tak, aby se
nekřížily.
HVO0513 Duplicitní hranice VO.
Řešení

Hranice je nakreslena 2x, vymažte jednu z linií pomocí funkce: Vybrat a smazat/editovat def. bod/linii/bod linie.
Při editaci volebních okrsků se editují pouze vnitřní hranice volebních okrsků, není tedy potřeba obkreslovat hranice obce (nebo
MOMC).
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NZ0101

Před schválením NZ je nutné zkontrolovat grafiku. Zobrazte navrženou změnu v grafickém prostředí (ikona zeměkoule).

Řešení

Zobrazte si polygon alespoň jednoho z editovaných okrsků v grafickém prostředí Marushka. Marushku otevřete kliknutím na ikonu
zeměkoule „Zobrazení VO“ na některém řádku v Položkách NZ. Jedná se pouze o vizuální kontrolu VO.

V případě NZ pro změnu volebních okrsků probíhají kontroly na topologii volebních okrsků již v grafickém prostředí Marushka po stisknutí tlačítka
Zkontrolovat návrh. Pokud jsou v návrhu zjištěny chyby, vypíšou se v dialogovém okně na záložce Manažer chyb. U většiny chyb je možné
tlačítkem se symbolem oka

zobrazit detail místa, kde k chybě došlo. Následně je třeba chyby opravit.
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3. VAROVÁNÍ
Pokud NZ obsahuje minimálně jedno varování (WARNING) a žádnou chybu (ERROR), po
proběhnutí kontrol se v horní části obrazovky zobrazí systémové hlášení „NZ obsahuje
varování – zobrazte si výsledky kontrol“. (Pokud NZ obsahuje zároveň chyby i varování,
zobrazí se hlášení „NZ obsahuje chyby – zobrazte si výsledky kontrol“.)

Seznam varování, ke kterým došlo při zpracování návrhu změny, je možné zobrazit pomocí
tlačítka Výsledky kontrol. V každém řádku s varováním je uveden kód a typ prvku, ke kterému
se varování vztahuje. Kliknutím na řádek se pod seznamem zobrazí detail varování.
V řádku Souhrnný výsledek je uvedeno: „Návrh změny obsahuje varování. Přes varování lze NZ
schválit.“

NZ obsahující varování lze schválit, ale doporučujeme se jimi zabývat a nesprávný/podezřelý
stav zkontrolovat a v rámci možností opravit/prověřit. Varování může upozornit na podezřelý
stav prvků, u kterých mohou být údaje nesprávné (v rozporu se zákonem), avšak nejsou
chybou znemožňující schválení. Ve výjimečných případech se může jako nesprávný jevit stav
prvku, který je správný. Například obecně chybný zápis více SO na jedné parcele, může být za
určitých podmínek legální (zahradní domky, vinné sklípky, mobilní domy s č.p./č.ev., atd.).
Některá varování upozorňují na další povinnosti týkající se editace daného prvku, např. zaslání
podkladů definiční čáry ulice na ČÚZK.
V následujícím seznamu jsou vypsána varování (WARNING) při editaci v ISÚI. Spolu s kódem a
úplným zněním varování je uvedeno i řešení pro odstranění varování nebo jeho podrobnější
vysvětlení.
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3.1 Adresní místo
AD0103 Jako dodatek čísla orientačního lze od 1.7.2015 dle vyhlášky č. 326/2000 Sb. použít pouze jeden malý znak české abecedy (bez
diakritiky).
Řešení Jako dodatek čísla orientačního je použit velký znak abecedy. Změňte jej na malý.
AD0502 Prvek je obsahem nevyřešené reklamace s ID … (TYP REKLAMACE).
Řešení

Na prvek byla zaslána reklamace Vašemu OVM. Vyřešte tuto reklamaci:
Podle ID vyhledejte příslušnou reklamaci v Seznamu reklamací. Rozhodněte, zda je reklamace oprávněná:
a) Neoprávněnou reklamaci zamítněte.
b) Pokud je reklamace oprávněná a reklamovaný stav již nebyl vyřešen prostřednictvím jiného NZ, je nutné reklamaci zpracovat.
Z reklamace si vytvořte NZ a požadovaný prvek upravte dle skutečného stavu. Původní NZ zrušte nebo z něj odstraňte
reklamovaný prvek.
c) Pokud nyní není možné rozhodnout, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, vyznačte u prvku nesprávnost. Po prověření stavu
pokračujte podle bodu a) nebo b).
Podrobný popis řešení reklamací naleznete v dokumentu Řešení reklamací, postup pro označení nesprávnosti naleznete v dokumentu
Označování nesprávnosti, oba dokumenty jsou zveřejněny na stránkách RÚIAN – Uživatelské postupy v ISÚI.
AD0503 Adresní místo se zadaným číslem orientačním již v dané ulici existuje.
Řešení

Vyhledejte adresní místo se stejným číslem orientačním v ulici, které je již evidováno, ověřte správnost uvedených č.or.
v dokumentaci a řešte jejich duplicitu podle situace:
a) změnou č. or. zakládaného adresního místa;
b) změnou č.or. existujícího adresního místa;
c) změnou ulice nadřazené zakládanému adresnímu místu;
d) změnou ulice nadřazené existujícímu adresnímu místu;
e) nové adresní místo nezakládat;
f) zrušením existujícího (duplicitního) adresního místa (pouze, pokud skutečně zaniklo nebo neexistuje!).
Řešení problému může být i dlouhodobé.
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3.2 Stavební objekt
DSO0504 Ověřte polohu definičních bodů navázaných adresních míst.
Řešení

SO0111
Řešení

SO0311
Řešení

SO0516
Řešení

Byla provedena změna definičního bodu stavebního objektu, ale nebyla provedena změna definičního bodu navázaného adresního
místa (definičních bodů navázaných adresních míst). Ověřte polohu definičních bodů a případně zadejte nové definiční body
navázaných adresních míst v grafickém prostředí Marushka, kterou spustíte prostřednictvím ikony zeměkoule na příslušném řádku
v Položkách NZ. Pokud nejsou navázaná adresní místa načtena do Položek NZ, je třeba je nejprve načíst ke změně nejlépe
prostřednictvím funkce Hromadné operace – Načtení SO/AM do NZ.
Nepovolená kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu.
Kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu není v souladu s §31 odst. 1 až 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) a s přílohou vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Proto na základě příslušné dokumentace
doporučujeme změnit způsob využití nebo typ stavebního objektu tak, aby se jejich kombinace dostala do souladu se zákonem o
obcích a katastrální vyhláškou.
Na identifikační parcele již existuje jiný stavební objekt (Kód=…).
Vyhledejte existující stavební objekt na parcele (nejlépe prostřednictvím zobrazeného kódu prvku), další řešení dle situace:
a) Pokud Vámi zapisovaný stavební objekt je již evidován, nezakládejte nový stavební objekt, ale proveďte změnu existujícího (jeli to třeba).
b) Jestliže vyhledaný stavební objekt v minulosti již zanikl nebo nikdy neexistoval, proveďte jeho zrušení.
c) Ve výjimečných případech se nemusí jednat o chybu (chaty zahrádkářské kolonie stojící na jedné parcele, mobilní domy
s č.p./č.ev., …).
Položka „Způsob využití“ by měla obsahovat platnou hodnotu.
Hodnota v položce "Způsob využití" není platnou dle aktuálního znění přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška). Doporučujeme vybrat a uložit platný způsob využití stavebního objektu.
Například neplatný způsob využití „objekt k bydlení“ nahraďte údajem „rodinný dům“ nebo „bytový dům“ podle dokumentace ke
stavbě.
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SO0518
Řešení

Více naleznete v dokumentech FAQ - stavební objekty (kapitola 24) a FAQ - metodický dokument MMR-ČÚZK (kapitola 7)
zveřejněných na stránkách RÚIAN – Často kladené dotazy k RÚIAN (FAQ).
Prvek je obsahem nevyřešené reklamace s ID … (TYP REKLAMACE).
Na prvek byla zaslána reklamace na Vaše OVM. Vyřešte tuto reklamaci:
Podle ID vyhledejte příslušnou reklamaci v Seznamu reklamací. Rozhodněte, zda je reklamace oprávněná:
a) Neoprávněnou reklamaci zamítněte.
b) Pokud je reklamace oprávněná, a reklamovaný stav již nebyl vyřešen prostřednictvím jiného NZ, je nutné reklamaci zpracovat.
Z reklamace si vytvořte NZ a požadovaný prvek upravte dle skutečného stavu. Původní NZ zrušte nebo z něj odstraňte
reklamovaný prvek.
c) Pokud nyní není možné rozhodnout, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, vyznačte u prvku nesprávnost. Po prověření stavu
pokračujte podle bodu a) nebo b).
Podrobný popis řešení reklamací naleznete v dokumentu Řešení reklamací, postup pro označení nesprávnosti naleznete v dokumentu
Označování nesprávnosti, oba dokumenty jsou zveřejněny na stránkách RÚIAN – Uživatelské postupy v ISÚI.
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3.3 Ulice
UL0503

Prvek je obsahem nevyřešené reklamace s ID … (TYP REKLAMACE).

Řešení

Na prvek byla zaslána reklamace na Vaše OVM. Vyřešte tuto reklamaci:
Podle ID vyhledejte příslušnou reklamaci v Seznamu reklamací. Rozhodněte, zda je reklamace oprávněná:
a) Neoprávněnou reklamaci zamítněte.
b) Pokud je reklamace oprávněná, a reklamovaný stav již nebyl vyřešen prostřednictvím jiného NZ, je nutné reklamaci zpracovat.
Z reklamace si vytvořte NZ a požadovaný prvek upravte dle skutečného stavu. Původní NZ zrušte nebo z něj odstraňte
reklamovaný prvek.
c) Pokud nyní není možné rozhodnout, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, vyznačte u prvku nesprávnost. Po prověření stavu
pokračujte podle bodu a) nebo b).
Podrobný popis řešení reklamací naleznete v dokumentu Řešení reklamací, postup pro označení nesprávnosti naleznete v dokumentu
Označování nesprávnosti, oba dokumenty jsou zveřejněny na stránkách RÚIAN – Uživatelské postupy v ISÚI.
Ulice nemá definiční čáru. Obec má povinnost sdělit ČÚZK údaje o definiční čáře ulice (§ 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb.). Technické
požadavky na formu sdělení jsou zveřejněny na www.ruian.cz.
Ulice, kterou editujete, dosud nemá zavedenou definiční čáru. Údaje o definiční čáře ulice zašlete datovou zprávou na ČÚZK podle
zveřejněných požadavků. Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru naleznete na stránce RÚIAN - Postup obcí a
stavebních úřadů.
Rušená ulice má definiční čáru.

UL0801
Řešení

UL0802
Řešení
UL0803
Řešení

Jedná se pouze o informaci pro editora, není třeba varování dále v aplikaci řešit. Definiční čára ulice bude smazána automaticky po
schválení NZ, který obsahuje rušenou ulici.
Při vzniku ulice má obec povinnost sdělit ČÚZK údaje o definiční čáře ulice (§ 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb.). Technické požadavky jsou
zveřejněny na www.ruian.cz.
Jedná se pouze o informaci pro editora. Po založení ulice v ISÚI zašlete datovou zprávou na ČÚZK údaje o definiční čáře ulice podle
zveřejněných požadavků. Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru naleznete na stránce RÚIAN - Postup obcí a
stavebních úřadů.
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4. PODPORA ČÚZK
Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN a uživatelské postupy pro práci v ISÚI jsou k dispozici na
webových stránkách projektu RÚIAN http://www.ruian.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:

Podrobný postup práce v ISÚI (i s Helpdeskem) si můžete prohlédnout a vyzkoušet ve školící
aplikaci UPK ISÚI - Program pro školení a testování uživatelů ISÚI, která je k dispozici na
www.ruian.cz v sekci Školení uživatelů RÚIAN/ISÚI/VDP.
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