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Věc: Migrace technickoekonomických atributů stavebních objektů do Registru územní
identifikace, adres a nemovitostí
V období listopad až prosinec 2013 bude probíhat proces naplnění (migrace) dat ze Sčítání
lidu, domů a bytů z roku 2011 do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
Migrovat se budou technickoekonomické atributy stavebních objektů (dále jen „TEA SO“).
Do migrace budou vstupovat pouze TEA SO, u kterých nedošlo od 1. 7. 2012 ke změně (aby
nebyla poškozena data TEA SO v Informačním systému územní identifikace (ISÚI), která po
1. 7. 2012 někteří editoři ze stavebních úřadů doplňovali na základě vlastních zjištění).
Pro každý stavební úřad, pro každou jím spravovanou obec/MOMC ve správním obvodu
stavebního úřadu, budou vytvořeny návrhy změn (NZ), do kterých budou vloženy SO,
spadající do obce (městského obvodu, městské části) v územní působnosti konkrétního
stavebního úřadu. Dojde k tomu tam, kde se u SO odlišuje alespoň jeden TEA od aktuálního
stavu v Informačním systému územní identifikace. V případě, že následné kontroly
proběhnou bez problémů, dojde k automatickému zplatnění návrhu změny a stavební úřad
se jím nebude muset vůbec zabývat. V případě, že návrh změn kontrolami neprojde, zůstane
NZ ve stavu rozpracovaný a bude nutné jej ze strany příslušného stavebního úřadu řešit.
Návody pro výjimečná řešení takových situací stavebním úřadem budou k dispozici na
projektových stránkách RÚIAN (www.ruian.cz) v sekci Novinky od 25. 11. 2013.
Po ukončení migrace TEA bude z detailu stavebního objektu ve veřejném dálkovém přístupu
(VDP, http://vdp.ruian.cz/) odstraněno sdělení „Technicko-ekonomické atributy stavebního
objektu budou doplněny po zpracování dat ze SLBD 2011“. Závěrem upozorňuji, že
v souvislosti s migrací TEA SO dojde k výraznému nárůstu objemu změnového výměnného
formátu RÚIAN (http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vymennyformat/vyhledej) ve výše uvedeném
období (týká se těch, kdo se soubory VFR RÚIAN pracují).
V případě dotazů se obracejte na podporu ČÚZK (podpora@cuzk.cz).
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Tomáš Holenda v. r.
vedoucí projektu RÚIAN
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