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ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, poštovní přihrádka 21
Praha, 29. června 2012
Č. j. ČÚZK-15129/2012-24
Určeno všem obcím v ČR
Spuštění registru územní identifikace, adres a nemovitostí k 1. 7. 2012 (RÚIAN)
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku,
projekt základních registrů veřejné správy se dostal do závěrečné fáze realizace
a jeho spuštění proběhne 1. 7. 2012. Projekt RÚIAN, jehož správcem je Český úřad
zeměměřický a katastrální (ČÚZK), je nedílnou součástí soustavy základních registrů.
Editory údajů v RÚIAN jsou ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
všechny obce, významnou roli v editaci údajů RÚIAN mají stavební úřady.
Dovolte mi krátce zmínit několik podstatných aktuálních informací:
a) k 1. 7. 2012 byla nainstalována nová verze aplikace ISÚI. Tato verze ISÚI již
v souladu se zákonem neumožňuje zadávat a měnit poštovní směrovací čísla (PSČ)
u adresních míst editorům na obci. Editorem a garantem správnosti PSČ je ČÚZK.
Případné připomínky k přidělenému PSČ u adresního místa směřujte na
podpora@cuzk.cz,
b) k 1. 7. 2012 již nebude možné v informačním systému evidence obyvatel ministerstva
vnitra pracovat s adresami, veškeré adresy ve veřejné správě budou editovat obce a
stavební úřady v ISÚI pro RÚIAN,
c) k 1. 7. 2012 stavební úřady podle zákona zapisují do ISÚI technickoekonomické
atributy (TEA) u všech nových stavebních objektů; dále je třeba zapisovat změny TEA
ve všech případech, kdy se stavební úpravou mění některý z TEA uvedených v § 34
zákona o základních registrech. Systém byl upraven tak, že TEA zapsané do 30. 6.
2012 nebudou dotčeny hromadnou migrací údajů ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 a
z formulářů STAV 7-99. Migraci TEA je chystána ve spolupráci s ČSÚ na první
polovinu roku 2013,
d) k 1. 7. 2012 je k dispozici na adrese http://vdp.cuzk.cz/ aplikace Veřejný dálkový
přístup (VDP) k datům RÚIAN.
K 1. 7. 2012 bylo provedeno několik významných úprav na internetových stránkách projektu
RÚIAN (www.ruian.cz). Doufáme, že přispějí k lepší orientaci našich uživatelů.
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V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naši podporu externích uživatelů na adrese
podpora@cuzk.cz.
Jménem ČÚZK bych vám chtěl poděkovat za vaši dosavadní velmi dobrou spolupráci
a aktivní přístup při implementaci RÚIAN/ISÚI, zejména při čištění adresního fondu
RÚIAN. Věřím, že nejen projekt RÚIAN/ISÚI, ale celý systém základních registrů vám
bude dobře sloužit a umožní vám poskytovat lépe a efektivněji služby občanům.

S úctou
Ing. Radek Chromý, Ph.D.
ředitel odboru informatiky
ředitel projektu RÚIAN
(podepsáno elektronicky)

Na vědomí:
Krajské úřady
Koordinátoři rozběhu RÚIAN/ISÚI na jednotlivých katastrálních pracovištích
Externí školitelé ISÚI v území
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