776/1995-22
POKYNY č. 15
ze dne 22.2.1995
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 22. února 1995 č.j. 776/1995-22 pro doplnění údajů do souboru
popisných informací katastru nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální pro sjednocení postupu katastrálních úřadů při zjišťování a doplňování údajů
do souboru popisných informací katastru nemovitostí vydává podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a
katastrálních orgánech tyto pokyny:

Čl. 1
Doplňované údaje do souboru popisných informací
Opatření k digitalizaci souboru popisných informací katastru nemovitostí (dále jen "SPI") z 18. listopadu 1993, č.j.
3977/1993-22, ve znění dodatků č. 1 až 3 v části I, bodě 3 určuje pro rok 1995 úkol: zjištění a doplnění chybějících rodných
čísel fyzických osob a identifikačních čísel právnických osob s využitím údajů registru obyvatel Ministerstva vnitra ČR a údajů
Českého statistického úřadu a doplnění kódu části obcí k číslům popisným.

Čl.2
Doplnění rodných čísel fyzických osob
(1) Rodná čísla fyzických osob vede Ministerstvo vnitra ČR (dále je "MV") v informačním systému evidence obyvatel
(dříve centrální registr obyvatel). Pro získání rodných čísel byla uzavřena dohoda ze dne 6. února 1995 mezi MV a ČÚZK o
společném postupu při poskytování dat z informačního systému evidence obyvatel pro potřeby katastru nemovitostí.
(2) Podmínkou pro vydání rodných čísel z evidence obyvatel je doplnění jména fyzické osoby datem jejího narození.
Požadavek na rodná čísla bude ČÚZK předávat Sekci informatiky a výpočetní techniky MV v textovém souboru na disketě 3,5",
který bude obsahovat údaje katastru nemovitostí o vlastníku-nájemci.
(3) Sekce informatiky a výpočetní techniky MV vyhotoví soubory, které budou rozšířeny o údaje evidence obyvatel:
rodné číslo, jméno, příjmení, rodné příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby. Obsah souboru se využije k doplnění, popř. opravám
údajů lokální báze dat SPI.
(4) Činnosti související s přípravou souboru podle odst. 2 a s využitím souboru podle odst. 3 jsou stanoveny
"Technologickým postupem pro doplnění rodných čísel do katastru nemovitostí z informačního systému evidence obyvatel
ministerstva vnitra ČR" (ČÚZK č.j. 994/1995-22).
(5) Předávání souborů na disketách bude organizováno takto:
a) pověřený zaměstnanec oddělení technického rozvoje katastrálního úřadu I. typu převezme diskety ze všech pracovišť
katastrálních úřadů v kraji a předá je na ČÚZK,
b) pověřený zaměstnanec ČÚZK předá diskety Sekci informatiky a výpočetní techniky MV.
Stejně v opačném sledu bude zabezpečeno i vracení disket. Předání a převzetí souborů bude vždy doloženo
předávacím protokolem.
(6) Příprava souborů bude zahájena neprodleně tak, aby do 31. května 1995 byly na MV předány diskety nejméně z
60 % území každého okresu. Údaje získané z informačního systému evidence obyvatel MV budou uloženy do lokální báze dat
SPI do 30. listopadu 1995.
(7) Soubory uvedené v odst. 3 budou využity výhradně k doplnění údajů v SPI.

Čl. 3
Doplnění identifikačních čísel právnických osob
(1) Identifikační čísla právnických osob spravuje a vede Český statistický úřad v Registru organizací (dále jen "RO").
Právnické osoby v katastru nemovitostí jsou označeny identifikačním číslem s doplňkem pro případné rozlišení nižších
organizačních složek. Dosud některé právnické osoby mají pouze fiktivní identifikační číslo (přidělené počítačem) a řada dalších
má uvedeno chybné identifikační číslo.
(2) Pro kontrolu a zvýšení kvality údajů SPI: identifikační číslo právnické osoby a kód charakteristiky
vlastníka-nájemce zpracuje odbor centrálních databází Zeměměřického úřadu (dále jen "OCD") tyto protokoly:
a) protokol o automatizovaném porovnání údajů o právnických osobách v SPI s údaji RO,
b) protokol o kontrole existence standardního jména (křestního) v údaji název fyzické osoby (umožňuje vyhledat právnické

osoby označené chybným kódem charakteristiky vlastníka-nájemce).
Tyto protokoly členěné podle pracovišť dodá OCD všem katastrálním úřadům do 31.3.1995.
(3) Katastrální úřady vyhodnotí oba protokoly a zjištěné nedostatky v obsahu SPI opraví do 31.10.1995. Postupují při
tom podle "Technologického postupu pro kontrolu údajů SPI o právnických osobách" (ČÚZK, č.j. 995/1995-22).

Čl. 4
Doplnění částí obcí do katastru nemovitostí
(1) Příslušnost stavby k části obce je údajem o parcele podle §7, písm. m) vyhlášky č. 126/1993 Sb.Tento údaj je
však dosud použit jen výjimečně a bez jednotných pravidel. Číselný kód části obce umožňuje jednoznačně identifikovat všechny
stavby označené číslem popisným nebo evidenčním a slouží k propojení katastru s jinými informačními systémy podle §10,
písm. c) téže vyhlášky.
(2) Část obce je definována standardem státního informačního systému k územní identifikaci, schváleným usnesením
vlády ČR č. 448 ze dne 18. srpna 1993, jako evidenční jednotka tvořená objekty s čísly popisnými, resp. evidenčními nebo
náhradními, přidělenými v jedné číselné řadě. Slouží k jednoznačné identifikaci stavebních objektů. Číselník částí obcí je
součástí Informačního systému o území Ministerstva hospodářství ČR, který spravuje Terplán, a.s.
(3) Z číselníku částí obcí, získaného z Terplánu a.s., vyhotoví OCD dílčí číselníky pro jednotlivé katastrální úřady,
popř. jejich detašovaná pracoviště a doplní je pořadovými čísly části obce v rámci obce. Seznamy všech částí obce s jejich čísly
dodá OCD katastrálním úřadům postupně v období od 1.3. do 30.4.1995.
(4) Katastrální úřady přiřadí pořadová čísla části obce ke stavbám v těch katastrálních územích, v nichž jsou nejméně
dvě části obce, a to nejpozději do 30.9.1995.
(5) OCD a katastrální úřady při plnění činností podle odst.3 a 4 postupují podle "Technologického postupu pro
zavedení části obce do katastru nemovitostí" (ČÚZK, č.j. 996/1995-22).

Čl. 5
Závěrečné ustanovení
Podle těchto pokynů se postupuje od 1. března 1995.
..........
Ing. Karel Večeře
místopředseda

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO DOPLNĚNÍ RODNÝCH ČÍSEL DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ Z
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL MINISTERSTVA VNITRA ČR
Č.j. 994/1995-22
1. Úvodní ustanovení
Tento technologický postup je určen pro jednorázové doplnění rodných čísel fyzických osob (vlastníků nebo
nájemců nemovitostí) do souboru popisných informací (SPI) katastru nemovitostí využitím údajů informačního
systému evidence obyvatel ministerstva vnitra České republiky.
Postup je možno použít pouze u těch vlastníků-nájemců, u kterých známe datum narození. Ostatní případy
nejsou zahrnuty do tohoto technologického postupu.

2. Podklady a postup zpracování
Katastrální úřad pro zpracování použije tyto výchozí podklady:
a.
b.

údaje lokální báze dat SPI,
ručně vedené listy vlastnictví.

Pracovní postup se použije pro celý okres nebo jeho část, případně podle potřeby pro jedno katastrální
území, jednu obec, nebo skupinu katastrálních území a tvoří ho tyto etapy:
a.
b.
c.
d.

vyhotovení přehledu fiktivních a náhradních rodných čísel a jeho doplnění daty narození,
doplnění data narození do databázového souboru,
vytvoření výstupního souboru pro evidenci obyvatel,
využití údajů souboru z evidence obyvatel.

Automatizované etapy postupu zajišťuje programový systém RODCIS. Obsluha systému je v uživatelské
příručce "RODCIS - systém vyhledání rodných čísel s pomocí údajů registru obyvatel Ministerstva vnitra ČR",
verze 3.1.
3. Vyhotovení přehledu fiktivních a náhradních rodných čísel
Program RODCIS1 vybere ze standardních databázových souborů SPI, vedených katastrálním úřadem v
počítačové síti LAN-PC, všechny vlastníky a nájemce, u nichž jsou splněny tyto podmínky:
a.
b.

Kód charakteristiky vlastníka-nájemce má hodnotu 3, 4 nebo 5.
Identifikátor je buď jedenáctimístné číslo, začínající číslicí 9 (t.zv. fiktivní rodné číslo), nebo desetimístné
číslo, u kterého jsou na čtvrtém, třetím a druhém místě od konce uloženy nuly (t.zv. náhradní rodné
číslo).

Z údajů o takto vybraných vlastnících-nájemcích se vyhotoví programem RODCIS1 pro každé zpracovávané
katastrální území:
a.
b.

Přehled fiktivních a náhradních rodných čísel (dále jen "přehled") - v souboru RODC1xxx.PRT nebo
tiskem,
databázový soubor stejného obsahu - RODC1xxx.DBF, kde xxx je pracovní číslo katastrálního území.

Přehled je vždy členěn po katastrálních územích a obsahuje následující údaje:
a.
b.
c.
d.
e.

číslo vlastníka-nájemce (číslo listu vlastnictví nebo evidenčního listu),
pořadové číslo spoluvlastníka,
kód charakteristiky vlastníka-nájemce
identifikátor (fiktivní nebo náhradní rodné číslo),
příjmení, jméno a adresu vlastníka-nájemce.

Přehled je v rámci katastrálního území setříděn podle prvních dvou údajů. V pravé části přehledu je volné místo
pro údaje upřesňující vlastníka-nájemce (datum narození, případně datum narození manželky).
Do vytištěného přehledu se z dosavadních listů vlastnictví, pokud obsahují datum narození vlastníka (a není

známo skutečné rodné číslo), zapíše datum narození ve tvaru: DD MM RRRR.
Současně se prověří správnost příjmení vlastníka-nájemce a při chybě (překlepu) se v přehledu opraví, nikoliv
změní. U křestního jména postačí správnost prvních dvou písmen.
Poznámka: Přehled nemusí být zpracován tiskem a databázový soubor se pak doplňuje přímo z listů vlastnictví.
Ušetří se materiál a čas na tisk přehledu, ale interaktivní doplňování dat narození je pomalejší.
4. Doplnění data narození do databázového souboru
Funkce programu RODCIS3 "Doplnění data narození" umožňuje vkládání dat narození do databázových
souborů vyhotovených programem RODCIS1 (odst. 3). Výstupním souborem pro evidenci obyvatel je jediný
databázový soubor pro zpracovávanou část daného pracoviště, popř. pro každého pracovníka samostaný soubor.
Po spuštění této funkce se program zeptá na název výstupního souboru. Aby již z názvu souboru bylo zřejmé,
o jaký okres či detašované pracoviště se jedná, zadá se název souboru OOOOD, kde OOOO je kód okresu a D je
číslo detaš. pracoviště. Pokud okres nemá detašované pracoviště, pak D = 0. Připravuje-li data na jednom
pracovišti současně více pracovníků, rozliší se názvy výstupních souborů písmeny. Rozlišení písmeny se
doporučuje i pro výstupní soubory pro evidenci obyvatel zasílané po částech.
Příklady:
34041 KÚ Klatovy, pracoviště Klatovy
34043 KÚ Klatovy, pracoviště Horažďovice
34080A KÚ Rokycany, 1. dávka
34080B 2. dávka
Tento název má jak databázový soubor, tak i textový soubor, zasílaný do registru obyvatel. Přípony (.DBF a
.TXT) přiřadí program automaticky.
Data narození vlastníků-nájemců se vkládají interaktivně podle přehledu, vyhotoveného programem
RODCIS1 a doplněného ručně o datum narození (odst. 3). Program upraví datum narození do tvaru
vyžadovaném Ministerstvem vnitra, tj. shodně se skutečným rodným číslem (měsíc narození u žen zvětšený o
konstantu 50) a s rokem doplněným o století. Vyznačené opravy příjmení vlastníka-nájemce se provedou do
souboru.
Vlastní zpracování probíhá tak, že program nabízí jednotlivé věty ke zpracování. U každé věty lze nejprve
opravit příjmení vlastníka-nájemce. Dále se doplní datum narození ve tvaru DD MM RRRR. Pokud datum
narození není známé, věta se odklepne klávesou ENTER a automaticky se nabídne další. Po doplnění známého
data narození následuje dotaz, zda se jedná o muže či ženu (pro přičtení konstanty k měsíci narození). Jestliže
program narazí na větu s charakteristikou vlastníka-nájemce 4 nebo 5, vytvoří za touto větou další větu pro
manželku. Příjmení manželky si program sám vytvoří podle příjmení manžela, jako křestní jméno pak uloží první
slovo nalezené za slovem "A". Takto vytvořené jméno se zkontroluje, případně opraví a doplní se datum
narození. Náhradní (fiktivní) rodné číslo u této věty bude shodné s náhradním (fiktivním) rodným číslem manžela.
Tak se pokračuje až do dokončení celého katastrálního území.
5. Vytvoření výstupního souboru pro evidenci obyvatel
Při spuštění funkce programu RODCIS3 "Vytvoření výstupního souboru" se vybírají z databázového souboru
příslušného okresu pouze věty s doplněným datem narození a ukládají se do jediného výstupního souboru,
určeného pro evidenci obyvatel, s názvem podle odst. 4. Na závěr zpracování vydá program zprávu o celkovém
počtu vybraných vět pro evidenci obyvatel.
Vybrané věty se předají na disketě do oddělení technického rozvoje příslušného katastrálního úřadu I, které
zajistí prostřednictvím ČÚZK jejich další zpracování.
Upozornění:
V případě zpracování po skupinách katastrálních území a pokud nejsou výstupní soubory rozlišeny písmeny,
je nutno před zpracováním další části starý výstupní .DBF soubor (vytváří jej program RODCIS3) zálohovat na
disketu a z příslušného adresáře odstranit.
6. Využití údajů souboru z evidence obyvatel
Pokud v evidenci obyvatel MV ČR podle dodaných údajů
katastru nemovitostí vlastníka-nájemce vyhledají, doplní v souboru podle odst. 5 jeho rodné číslo a další údaje,
uspořádané podle evidence obyvatel:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

příjmení,
rodné příjmení,
jméno,
obec,
část obce,
ulice,
číslo popisné domu,
číslo orientační,
poštovní směrovací číslo.

Program RODCIS4 zpracuje tento soubor z evidence obyvatel do tiskového protokolu, se kterým se bude na
katastrálních úřadech dále pracovat. Protokol s názvem "DOPLNENI RODNYCH CISEL DO KATASTRU
NEMOVITOSTI" je členěn po katastrálních územích a v rámci nich setříděn podle čísla vlastníka - nájemce a
pořadového čísla spoluvlastníka. Obsahuje jednak údaje shodné s přehledem v odst. 3 a dále údaje doplněné z
evidence obyvatel, písm. a) až i).
Údaje obec, část obce a ulice budou v protokolu z důvodu úspory místa zkráceny na 20, 10 a 20 znaků. U
charakteristik 4 a 5 bude pořadí spoluvlastníka u manžela a manželky shodné.
Dále je v protokolu volné místo pro dopsání položky výkazu změn, kterou bude skutečné rodné číslo doplněno
do SPI. Na závěr každého katastrálního území se vytiskne celkový počet vypsaných vět se skutečnými rodnými
čísly a text "DOPLNIL: .............."
Podle protokolu se posuzují jednotlivé věty, zda je možno skutečné rodné číslo doplnit do SPI. Základní
podmínkou je shodnost data narození. (Pozor ! Mezi přípravou podkladů a prováděním změn může dojít ke
změně vlastníka-nájemce !) Je-li v protokolu opravené příjmení (odst. 4), opraví se v SPI, případné zpřesnění
adresy vlastníka v SPI podle údajů z evidence obyvatel se bude realizovat až po instalaci češtiny v programovém
systému NEMOVITOSTI. Pokud v evidenci obyvatel jsou pro stejné jméno a datum narození dvě či více fyzických
osob, jsou všechny uvedeny v protokolu. Rodné číslo se do SPI zapíše podle shody adresy. U nejednoznačných
případů se rodné číslo nepřiřadí. Vlastníci s kódem charakteristiky 5 se rozdělí podle čl. 6 pokynů č. 4 ČÚZK.
U každého řádku protokolu, podle kterého se aktualizuje obsah SPI, se zapíše položka výkazu změn.
7. Závěrečné ustanovení
Protokol s doplněnými položkami výkazu změn se uloží do sbírky listin jako doklad o provedení změny
identifikátoru.
Po doplnění všech takto zjištěných rodných čísel do SPI se vyhotoví nový přehled programem RODCIS1. Tím
vznikne nový podklad pro jejich zjištění jiným způsobem.
Podle tohoto technologického postupu se postupuje od 1. března1995.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO KONTROLU ÚDAJŮ SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ KATASTRU
NEMOVITOSTÍ O PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOBÁCH
Č.j. 995/1995-22
1. Úvodní ustanovení
Tento technologický postup stanovuje způsob vyhodnocení protokolů, které kontrolují v centrální bázi dat
souboru popisných informací katastru nemovitostí (dále jen "SPI") údaje o vlastnících-nájemcích. Kontrolují se
zejména hodnoty údajů identifikační číslo právnické osoby a kód charakteristiky vlastníka-nájemce s využitím
údajů Registru organizací (dále jen "RO") Českého statistického úřadu.
2. Předmět a výsledek kontroly
V centrální bázi dat SPI se kontrolují všechny věty typu OBORG v závislosti na hodnotě údaje charakteristika
vlastníka-nájemce (UVCHAR) takto:
a.

b.

je-li UVCHAR = 1, 2 a 8, popř. 6 i 7 (tj. právnické osoby), kontroluje se hodnota IČO zapsaná v SPI
(kontrola modulo 11) a vyhledá se v RO. Výsledkem zpracování je sestava: PROTOKOL Z KONTROLY
VET ORGANIZACI V OKRESE: xxxx, dále jen "Protokol IČO".
je-li UVCHAR = 3 nebo 4, popř. 5 (tj. fyzické osoby), kontroluje se, zda údaj "název" obsahuje některé z
předem definovaných křestních jmen. Výsledkem zpracování je protokol: PROTOKOL Z KONTROLY
KRESTNICH JMEN OBCANU V OKRESE: xxxx, dále jen "Protokol jména".

Uvedené protokoly zašle odbor centrálních bází dat Zeměměřického úřadu (dále jen "OCD") katastrálnímu
úřadu.
3. Obsah protokolu IČO
Protokol obsahuje všechny věty právnických osob uspořádané podle katastrálních území. Pod názvem
katastrálního území jsou pro každou větu tři řádky protokolu. Druhý a třetí řádek jsou prázdné, pokud IČO
právnické osoby nebylo nalezeno v RO. Řádky obsahují:
a.

b.
c.

V prvním řádku jsou údaje SPI v pořadí: IČO, UVCHAR, název a adresa právnické osoby a číslo
evidenčního listu (EL) a listu vlastnictví (LV), který je pro dané IČO v katastrálním území založen. Pokud
k IČO je více LV, je za číslem LV znak "*" (hvězdička).
V posledním sloupci je případný text určující zjištěnou chybu.
V druhém řádku je název právnické osoby podle RO.
Ve třetím řádku je adresa právnické osoby podle RO v pořadí: PSČ, obec, ulice a číslo domu. Pokud je v
SPI právnická osoba označena IČO posunutým o dva řády vpravo nebo vlevo, je v prvním sloupci
správné IČO podle RO.

Texty v prvním řádku označují tyto druhy chyb:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

ID. CHYBI : IČO je fiktivní, generované počítačem, začíná číslicí 9,
NENALEZEN : IČO vyhovuje kontrole, ale není obsaženo v RO,
MODULO 11 : IČO není obsaženo v RO a není splněna kontrola MODULO 11 ani po případném posunu
o dva řády vlevo nebo vpravo,
MODULO 11-POSUN P (L) : IČO není v RO a kontrola MODULO 11 souhlasí až po posunu o dva řády
vpravo nebo vlevo (předpoklad chybného zápisu do výkazu změn v souvislosti s rozšíření IČO ze šesti
na osm míst),
DUPLICITA : stejné IČO se opakuje s různou hodnotou UVCHAR
NAZEV : k IČO je přiřazen název "ZZZ.." nebo mezery.

4. Vyšetření protokolu IČO
U všech řádků protokolu se prověří správnost zápisu v SPI, případně se vyhledají nebo dožádají potřebné
doklady. Zápis v SPI se opraví, doplní nebo zruší, výjimečně ponechá. Doplní se zejména chybějící IČO, uvedené
pod písm. a). Ponechat lze chyby pod písm. b), d) u dříve zrušené právnické osoby bez listiny o převodu
nemovitostí nebo u písm. e) při postupném převodu nemovitostí z bývalého místního národního výboru na obec.
Název a adresa právnické osoby podle RO se využije jednak k prověření shodnosti subjektu v SPI a RO a jednak
ke zpřesnění údaje v SPI.

Pokud je v protokolu uveden občan, opraví se ve větě údaj UVCHAR. Samostatně zapsané dvě nebo více
částí jedné právnické osoby se v SPI odliší na posledních dvou místech IČO.
5. Obsah protokolu jména a jeho vyšetření
Protokol obsahuje všechny věty fyzických osob, u nichž křestní jméno není obsaženo v souboru jmen ZÚ. Z
každé věty jsou uvedeny shodné údaje jako v prvním řádku protokolu IČO. Příčinou zápisu v protokolu může být:
a.
b.
c.
d.

hodnota UVCHAR je chybná a věta obsahuje údaje o právnické osobě,
název chybí a je nahrazen mezerami nebo "ZZZ...",
křestní jméno je zkomoleno, zkráceno nebo obsahuje nedovolené znaky,
křestní jméno je neobvyklé (cizí) a proto programu neznámé.

U chyby a) se opraví UVCHAR na 1 nebo 2 nebo 8. U chyb b), c) se zkontroluje, dohledá a opraví jméno
vlastníka, nájemce. Využije se LV, popř. sbírka listin. Křestní jmeno ad d), je-li správné, zapíše se do seznamu,
který se předá OCD k doplnění do programu.
6. Vyznačení oprav v protokolech a aktualizace údajů SPI
Podle výsledků vyšetření protokolů (odst. 4 a 6) se opravy v sestavách vyznačí jednotně, červeně, pokud
možno vlevo.
a.
b.
c.
d.
e.

Zjistí-li se kontrolou, že zápis v SPI je správný, řádek se označí odškrtnutím - značka .
Věta v SPI má být zrušena - celý řádek se vodorovně škrtne.
Měněný údaj se vodorovně škrtne a opravený nadepíše.
Nelze-li dosavadní chybný údaj změnit ani větu zrušit, vyznačí se před IČO ležatý křížek X.
Ve složitých případech se k protokolu připojí příloha na volném listu, v níž jednotlivé budou očíslovány.
Stejné číslo se zapíše i do protokolu před IČO.

Opravami vyznačenými v protokolech (odst. 6) se aktualizuje lokální báze dat SPI. Jako důvod změny se u
položky výkazu změn uvede odkaz na příslušný protokol. Položka výkazu změn se vyznačí u příslušného řádku v
protokolu. Pokud se opravuje IČO nebo UVCHAR a v opravovaném řádku je u čísla LV nebo EL znak "*",
vyhledají se další LV nebo EL téže právnické osoby a údaje se shodně opraví.Po aktualizaci SPI se protokoly
uloží do sbírky listin.
7. Závěrečné ustanovení
Podle tohoto technologického postupu se postupuje od 1. března 1995.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO ZAVEDENÍ ČÁSTI OBCÍ DO SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ
KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Č.j. 996/1995-22
1. Úvodní ustanovení
Tento technologický postup stanovuje činnosti při jednorázovém zavedení částí obcí do souboru popisných
informací (dále jen SPI) katastru nemovitostí. Část obce slouží k jednoznačné identifikaci očíslovaných staveb.
Číselník částí obcí je součástí Informačního systému o území MH ČR (Terplan). Číselný kód části obce v
číselníku SPI bude obsahovat kontrolní číslici.
2. Podklady pro zavedení částí obcí
Podklady pro zavedení částí obcí jsou:
a.
b.

číselník částí obcí COB-X převzatý z Terplanu, a.s.,
údaje SPI o katastrálních územích a o parcelách.

3. Postup zavedení částí obcí
3.1 Vytvoření číselníku částí obcí v centrální bázi dat SPI
Z údajů obsažených v číselníku částí obcí (COB-X) vyhotoví odbor centrální databáze Zeměměřického úřadu
(dále jen OCD), nový soubor CASTOB, který bude samostatným souborem přidruženým k centrální bázi dat SPI.
Soubor CASTOB má tuto strukturu:
- číselný kód části obce včetně kontr. čísl. (6) /KODCOB + KC/
- příznak (příslušnosti části obce do jiné obce) (1)
- název části obce (40) /NAZCOB/
- kód okresu (4) /KODOK/
- kód obce podle ČSÚ (6) /ICZUJ/
- pořadové číslo části obce v obci (2)
- datum změny (8).
Poznámky:
a.
b.
c.
d.
e.

/.../ = názvy položek v číselníku COB-X.
"Kód obce dle ČSÚ" je kód obce dle číselníku obcí České republiky 1994 ČSÚ.
Hl. m. Praha bude řešena individuálně.
Číselný kód části obce spolu s příznakem tvoří jednoznačný identifikátor.
Údaj příznak bude využit pro vyznačení, kde část obce leží:
0 = část obce leží na území téže obce,
n = část obce leží na území jiné obce.

Údaj pořadové číslo části obce se určí takto:
a.

b.

Části obce s názvem shodným s názvem katastrálního území se přidělí stejné číslo, jako je pořadové
číslo katastrálního území v rámci obce. (Shodným názvem se rozumí shoda s částí názvu katastrálního
území bez rozšíření kvůli jednoznačnosti názvů v ČR).
Ostatním částem obce se přidělí čísla navazující na nejvyšší pořadové číslo katastrálního území v obci.

OCD doplní do číselníku pořadová čísla částí obcí. V centrální bázi dat vytvoří soubor CASTOB, který má
údaj příznak ve všech větách roven nule.
3.2 Vytvoření číselníku částí obcí pro lokální bázi dat SPI
Z údajů obsažených v souboru CASTOB a z údajů SPI vytvoří OCD sestavu Seznam částí obcí v okrese
(dále jen "Seznam 1"). Sestava obsahuje všechny části všech obcí v okrese uspořádané abecedně podle obcí
tak, že za každou obcí následují všechny její části uspořádané podle pořadového čísla části obce v rámci obce. U
každé části obce jsou údaje: název obce (z ISN), kód obce podle ČSÚ, pořadové číslo části obce v rámci obce,
název části obce, číselný kód části obce, příznak. Mezi obcemi je jeden řádek prázdný.

OCD vyhotoví pro každé pracoviště katastrálního úřadu soubor NYSCOBCE.DBF (číselník částí obcí) ze
souboru CASTOB se shodnou strukturou:

char. 6 kód části obce včetně
kontrolní číslice
char. 1 přízn. příslušnosti části
PRIZNAK
obce do jiné obce
NAZEV char. 40 název části obce
OKRES
char. 4 kód okresu
IDENTCIS char. 6 kód obce podle ČSÚ
char. 2 pořadové číslo části obce v
PORCOB
obci
DATZM date 8 datum změny
KODCOB

Seznam 1 a soubor NYSCOBCE.DBF zašle OCD katastrálnímu úřadu (KÚ).
3.3 Příprava doplnění částí obcí k parcelám
Správce lokální sítě KÚ instaluje soubor NYSCOBCE.DBF do lokální databáze do adresáře shodně se
souborem NYSKATAL.DBF.
Na KÚ se v Seznamu 1 červeně podtrhne každý řádek s částí obce, jejíž název není shodný s názvem
katastrálního území obce. Takto doplněný Seznam 1 je podkladem pro doplňování čísel částí obce do údajů o
parcelách.
Je-li v červeně podtrženém řádku název části obce shodný s názvem katastrálního území sousední obce,
vyšetří se, zda stavby části obce na tomto katastrálním území leží. Pokud leží, podtrhne se řádek modře a připíše
se k němu kód sousední obce.
3.4 Vyznačení částí obce u parcel
KÚ pro každé katastrální území s červeně podtrženou částí obce vytiskne programem INFORMACE Seznam
staveb s čísly popisnými a evidenčními (dále jen Seznam 2). V něm doplní u všech staveb, které mají číslo
popisné nebo evidenční z číselné řady části obce červeně podtržené v Seznamu 1, pořadové číslo příslušné části
obce ze Seznamu 1. Do Seznamu 2 se zapíše toto číslo vlevo od čísla popisného nebo evidenčního stavby.
Případná nejasnost v příslušnosti stavby do části obce se vyšetří v obci.
Pokud je v Seznamu 2 stavba, která je očíslována číslem popisným nebo evidenčním z části obce patřící k
jiné obci, podtrhne se řádek modře a připíše se k němu název této obce a kód části obce podle Seznamu 1. (Jde
o případ, kdy stavební objekty části obce leží na katastrálním území jiné obce.) Řádek s příslušnou částí obce v
Seznamu 1 se rovněž modře podtrhne.
Z modře podtržených řádků Seznamu 1 i Seznamu 2 zpracuje KÚ hlášení pro ČÚZK, které bude obsahovat:
- název a kód části obce patřící k jiné obci než území,
- název a kód obce, na jejímž území část obce leží,
- název a kód obce, ke které část obce patří,
- počet staveb modře podtržených v Seznamu 2 a patřících do příslušné části obce.
3.5 Aktualizace lokální báze dat SPI
Podle doplněného Seznamu 2 o pořadová čísla částí obcí se aktualizují údaje o parcele v lokální bázi dat SPI,
t.j. zapíší se pořadová čísla částí obcí do položky CPCE. U modře podtržených řádků se číslo nedoplňuje. Do
seznamu se zapíše číslo položky výkazu změn, která byla čísla částí doplněna.
Po aktualizaci se Seznam 2 uloží do sbírky listin.
4. Aktualizace částí obcí
Číselník částí obcí (CASTOB) se bude aktualizovat dle údajů z Informačního systému o území MH jednou
ročně v OCD. Pokud bude v okrese změna, vyhotoví OCD nový soubor NYSCOBCE.DBF a sestavu obdobnou
Seznamu 1 a oboje zašle na KÚ. KÚ v lokální databázi vymění dosavadní soubor NYSCOBCE.DBF za nový.
Při zápisu nových staveb se v katastrálních územích s více částmi obce vyznačuje též číslo příslušné části

obce.
Při slučování obcí je nutno respektovat čísla částí obcí a nově zařazeným katastrálním územím do obce
přidělit pořadová čísla až za nejvyšším číslem části obce.
KÚ ohlásí OCD všechny zjištěné změny správních hranic a hranic katastrálních území, v jejichž důsledku
dojde ke změně v číselníku částí obcí.
5. Závěrečné ustanovení
Podle tohoto technologického postupu se postupuje od 1. března 1995.

