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Novinky – ISÚI a VDP verze 1.8

Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 1.8
Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 11. - 13. 12. 2015.
Níže jsou stručně představeny novinky verze 1.8 v aplikaci ISÚI. Ve VDP nedošlo k žádné změně.

1. Spuštění nových typů reklamací
Ve verzi 1.8 byla opětovaně zprovozněna funkčnost aplikace, spočívající v generování nových typů
reklamací z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Tato funkčnost byla krátkodobě
zprovozněna již v říjnu 2014, z technických důvodů však musela být distribuce reklamací pozastavena.
Od spuštění nové verze se Vám mohou generovat reklamace z ISKN kromě typu Změna identifikační
parcely stavebního objektu i další typy reklamací:





Doplnění stavebního objektu
Oprava stavebního objektu
Zrušení stavebního objektu
Oprava definičního bodu stavebního objektu

Způsob řešení jednotlivých reklamací je popsán v metodickém dokumentu Řešení reklamací, který je
dostupný na adrese www.ruian.cz pod bodem 1. Editační agendový systém ISÚI – Uživatelské postupy
v ISÚI.
Každý editor je zodpovědný za správnost svých údajů ve své územní působnosti, proto je i jeho povinností
řešit případné reklamace. Řešením reklamací dochází ke zkvalitnění dat v registru územní identifikace.

2. Vyhledání stavebních objektů bez čísel domovních a bez parcel
Z pohledu funkčnosti aplikace nebylo možné si v minulých verzích do návrhu změn načítat a vyhledávat
stavební objekty (SO) bez č.p./č.ev. a bez parcel, tzn. pokud SO bez č.p./č.ev. neměl parcelu, bylo možné
SO vyhledat pouze v Přehledu prvků nebo VDP pouze zadáním jeho kódu.
V nové verzi byly doplněny ke všem SO (číslovaným i nečíslovaným) katastrální území, pomocí kterých
jsou nečíslované SO snadněji dohledatelné. Týká se to všech SO, u kterých v minulosti existovala vazba na
parcelu.

1

Novinky – ISÚI a VDP verze 1.8

Obr. 1: Zobrazení vyhledání SO v minulých verzích
Od spuštění nové verze jsou nečíslované SO bez parcely již dohledatelné nejen pomocí svého kódu, ale i
při zadání katastrálního území, popřípadě dle typu SO.
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Obr. 2: Zobrazení vyhledání SO v nové verzi pomocí kódu

Obr. 3: Zobrazení vyhledání SO v nové verzi pomocí k.ú. a typu SO
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Jestliže se u SO zobrazí pouze katastrální území, bez vyplněné parcely, byl tento SO v minulosti vázán na
parcelu, která je již v ISKN zrušena. Pokud u SO katastrální území vyplněno není, SO nikdy neměl vazbu na
parcelu (do RÚIAN byla tato data zanesena úvodní migrací).
Zobrazení katastrálního území platí i u SO s čísly domovními.

Obr. 4: Zobrazení SO s/bez č.p./č.ev.
Stejný princip vyhledávání lze tedy již použít v návrhu změny při načítání SO bez č.p./č.ev při změně nebo
zrušení prvků.
Pozn.: Řešení reklamací typu změna identifikační parcely SO bez čísla domovního, které neexistují,
muselo být v minulých verzích řešeno zamítáním reklamací právě z důvodu nemožnosti načíst SO
pro zrušení do návrhu změny. Reklamace lze nyní řešit standardním způsobem, tedy zrušením SO,
nikoliv zamítnutím reklamace. Postup řešení je popsán v dokumentu na www.ruian.cz pod bodem 1.
Editační agendový systém ISÚI – Uživatelské postupy v ISÚI – dokument Řešení reklamací typu
změna identifikační parcely SO, kapitola 3.3.2.
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3. Nesprávnost volebních okrsků
Podle § 4 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o základních registrech“) je referenční údaj považován za správný, pokud není prokázán opak nebo
pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. V případě pochybnosti editor
označí referenční údaj jako nesprávný. Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou
je takto označen, pouze informativní povahu (§ 4 odst. 5 zákona o základních registrech).
Údaj za nesprávný může označit vždy pouze jeho editor. Jestliže editor údaj označí za nesprávný,
předpokládá se, že se ověřením jeho správnosti bude zabývat. Označení nesprávnosti editor odstraní
neprodleně poté, co ověří správnost údajů nebo opraví chybný údaj.
Od nové verze 1.8 lze označovat za nesprávné také volební okrsky (VO). Nesprávnost VO ve své územní
působnosti mohou označovat pouze editoři přihlášení pod agendou Volební okrsky. Pro označení
nesprávnosti je potřeba konkrétní volební okrsek dohledat v Přehledu prvků a po vyhledání VO nastavit
nesprávnost ve sloupci Akce.

Obr. 5: Vyhledání VO v Přehledu prvků
Editor nastaví nesprávnost dotčených údajů a změny uloží pomocí tlačítka Provést změny. Následně dojde
ke změně ikony z

na

.
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Obr. 6: Označení nesprávnosti

4. Aktualizace nápovědy v ISÚI
V nové verzi byla také doplněna chybějící nápověda pro třetí blok „Ostatní“ a stávající zaktualizována.
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Podpora ČÚZK
Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN a uživatelské postupy pro práci v ISÚI jsou k dispozici na webových
stránkách projektu RÚIAN www.ruian.cz.
V případě, že potřebné informace a odpovědi na Vaše otázky nenaleznete, můžete se obrátit na podporu
ČÚZK:
 Telefon: 284 044 455
 Kontaktní formulář Helpdesk
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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