Změna ve vyhodnocování výběrových podmínek u informačních
služeb RUIAN
V souvislosti s instalací nové verze RUIAN 2.0 ve dnech 15. - 17. 7. 2016 upozorňujeme na
změnu/úpravu pravidla výběrových podmínek informačních služeb RUIAN poskytovaných
přes ISZR. V souladu se stávající dokumentací byly zavedeny chybějící validace služeb
ruianVyhledejPrvek, protože docházelo k překročení počtu nalezených záznamů, kde maximální
počet vrácených záznamů je 500.
Z toho důvodu byla u některých služeb doplněna podmínka pro zadání obce. Doplnění
podmínky pro zadání obce se týká následujících služeb.
Označení a název služby

Pravidlo omezení výběrových podmínek

E34f / ruianVyhledejPrvekMomc

Zadání Obce nebo MOMC (u obou kód nebo název)

E34c / ruianVyhledejPrvekCastObce

Zadání Obce nebo Části obce (u obou kód nebo název)

E34q / ruianVyhledejPrvekUlice

Zadání Obce nebo Ulice (u obou kód nebo název)

E34p / ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt

E34a / ruianVyhledejPrvekAdresniMisto
E34d / ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi
E34s / ruianVyhledejPrvekZsj

Zadání Obce a (Části obce nebo Městské části nebo
Katastrálního území) (u všech kód nebo název)
V případě zadání čísla parcely, musí být vyplněno i
Katastrální území (kód nebo název).
V případě zadání poddělení parcely musí být zadáno číslo
parcely.
Zadání Obce a (Ulice nebo Městské části nebo Části obce)
(u všech kód nebo název)
Zadání Obce nebo Katastrálního území (u obou kód nebo
název)
Zadání Obce nebo Katastrálního území nebo ZSJ (u všech
kód nebo název)

Pro službu E34k / ruianVyhledejPrvekParcela platí následující pravidlo: Zadání Katastrálního

území (kód nebo název). V případě zadání poddělení parcely musí být zadáno číslo parcely.
V případě, že nejsou zadány hodnoty dle uvedených pravidel na omezení výběrových
podmínek, je odpovědí služby CHYBA – nevalidní dotaz.
Např.: Odpověď pro službu E34p / ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt
<reg:Status>
<reg:VysledekKod>CHYBA</reg:VysledekKod>
<reg:VysledekDetail>
<reg:VysledekSubKod>SPECIFIKACE V POPISU</reg:VysledekSubKod>
<reg:VysledekPopis>Prvek: StavebniObjekt - nevalidní dotaz - nedostatečná omezující
podmínka</reg:VysledekPopis>
</reg:VysledekDetail>
</reg:Status>

Upozornění
V současné době jsou s dodavatelem řešeny tyto chyby:
E34a / ruianVyhledejPrvekAdresniMisto

 Nelze vyhledat adresní místa, kde se pro identifikaci obce použijí elementy:
StavebniObjekt.CastObce. Obec.Kod, StavebniObjekt.CastObce.Obec.Nazev
StavebniObjekt.Momc.Obec.Kod, StavebniObjekt.Momc.Obec.Nazev
StavebniObjekt.IdentifikacniParcela.KatastralniUzemi.Obec.Kod
StavebniObjekt.IdentifikacniParcela.KatastralniUzemi.Obec.Nazev
E34p / ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt



Nelze vyhledat stavební objekty, kde se pro identifikaci obce použijí elementy:
IdentifikacniParcela.KatastralniUzemi.Obec.Kod
IdentifikacniParcela.KatastralniUzemi.Obec.Nazev

Pro obě tyto služby je v případě volání přes uvedené podmínky odpovědí stejná chyba viz
výše: nevalidní dotaz - nedostatečná omezující podmínka.
Oprava je plánována do dodávky RUIAN 2.0.1, která bude na produkčním prostředí
nainstalována podle současného harmonogramu cca v polovině září 2016.

