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V Praze dne 31. srpna 2011

Sdělení ČÚZK a MPSV
uživatelům informačních systémů UIR-ADR v gesci MPSV a ISÚI v gesci ČÚZK
Editace UIR-ADR byla zastavena po dohodě ČÚZK a MPSV dne 30. června 2011 (Dopis místopředsedy
ČÚZK editorům RÚIAN z 15.6.2011). K tomuto datu byla v souladu se zákonem o základních registrech
provedena migrace dat z UIR-ADR do ISÚI (informační systém územní identifikace). ISÚI je editačním
agendovým informačním systémem pro budovaný základní registr RÚIAN (registr územní identifikace,
adres a nemovitostí) v gesci ČÚZK. Celý systém základních registrů má být uveden do provozu k 1.
červenci roku 2012.
K datu 29. srpna 2011 byl informační systém ISÚI spuštěn do produkčního provozu s reálnými daty.

Veškeré editace adres (včetně reklamací) pro systémy UIR-ADR a ISÚI probíhají od 29. 8.
2011 výhradně v informačním systému ISÚI.
Obce a stavební úřady jsou o jejich povinnostech ve vztahu k ISÚI pravidelně informovány
prostřednictvím webu www.ruian.cz a na seznamovacích seminářích k problematice RÚIAN/ISÚI,
které již v první vlně proběhly v měsících červnu a v červenci a budou pokračovat v druhé vlně
seminářů v září a v říjnu letošního roku (viz www odkaz: Návrh termínů druhé vlny sezn. seminářů k
projektu RÚIAN/ISÚI).
Protože cílové řešení reklamací prostřednictvím informačního systému základních registrů (ISZR)
dosud není k dispozici, je třeba reklamaci adresy uplatnit nyní, v přechodovém období (cca do jara
2012), vždy prostřednictvím příslušné obce. Kontakty na konkrétní obce je možné hledat na
internetu, například na http://www.seznamovm.cz (seznam orgánů veřejné moci, realizovaný
ministerstvem vnitra ČR) nebo www.epusa.cz (elektronický portál územních samospráv, realizovaný
kraji).

Služby poskytované UIR-ADR (zejména publikační) budou nadále pokračovat. Editace adres
v ISÚI (včetně vyřízených reklamací) se do systému UIR-ADR promítne jednou týdně,
zpravidla v pátek ráno. V nynějším přechodném období je UIR-ADR také jediný systém,
kterým se veřejnost může přes internet dotázat na adresu a zjistit, jak je tato adresa
vedena v ISÚI.
Zájmem obcí je, aby adresy zadávané do systému ISÚI byly u stavebních objektů určených pro
bydlení totožné s adresami, které budou zatím duplicitně zadávány také do informačního sytému
evidence obyvatel ministerstva vnitra (ISEO, předpoklad konce duplicitního zadávání do ISÚI i do
ISEO je konec října 2011). Odpadne tak nutnost řešení množství nesrovnalostí v datech, až se také
ISEO připojí na ISÚI tak, jako je nyní připojen UIR-ADR. V cílovém stavu bude jediným editačním
informačním systémem pro adresy a územní evidenci v celé ČR ISÚI a jediným referenčním zdrojem
dat o adresách pro celou veřejnou správu bude RÚIAN.
O případných úpravách tohoto postupu budeme uživatele včas informovat.
Za MPSV Ing. Radim Wylegala, vedoucí oddělení ICT strategie MPSV, v. r.
Za ČÚZK Ing. Radek Chromý Ph.D., pověřený řízením odboru informatiky, ředitel projektu RÚIAN, v. r.

