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Určeno obcím se stavebním úřadem
Současná situace v doplňování a čištění dat Registru územní identifikace, adres a
nemovitostí (RÚIAN)
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku,
projekt základních registrů se dostává do závěrečné fáze implementace. Děkujeme všem,
kteří se na základě našich předchozích pokynů do práce s RÚIAN prostřednictvím nového
informačního systému územní identifikace (ISÚI) již zapojili. Ke dni 5. 6. 2012 je 47
neaktivních stavebních úřadů z celkového počtu 706 v celé ČR. Díky aktivním editorům
jsme se dostali z původního počtu 92 tisíc rozdílů na nynějších 29 tisíc rozdílů v adresách
vedených v ISÚI proti adresám vedeným v evidenci obyvatel ministerstva vnitra.
Český úřad zeměměřický a katastrální, jako zákonem stanovený správce základního
registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), připravuje na příští týden
obsáhlou informaci pro editory RÚIAN (ze zákona o základních registrech jde o všechny
obce v ČR). V předstihu si dovoluji oslovit obce se stavebním úřadem, protože jejich činnost
je v tuto chvíli prioritní. Z analýzy údajů o adresách vyplývá, že v evidenci obyvatel
ministerstva vnitra existuje cca 3 100 adres, na kterých je hlášeno k trvalému pobytu cca
8 800 obyvatel a tyto adresy v ISÚI neexistují (v rozdílových souborech jde o typ chyby
„adresa nenalezena v RÚIAN“).
Rozdílové soubory jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách projektu
RÚIAN zde (základní rozcestník je přístupný z www.ruian.cz). Příslušná metodika čištění dat
je k dispozici ke stažení zde. Po stažení je možno vybrat soubor s názvem příslušné obce
s rozšířenou působností, z ní vyčlenit obce ve správním území stavebního úřadu a začít
prověřovat stavební objekty s adresami, které jsou v seznamech uvedeny s položkou
„adresa nenalezena v RÚIAN“. Ministerstvo vnitra již přímo oslovilo příslušné obce se
seznamy osob, které jsou na těchto adresách hlášeny k trvalému pobytu.
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Velmi naléhavě Vás žádáme, abyste své úsilí v čištění dat stavebních objektů a adres
zaměřili, v úzké koordinaci s obcemi, zejména s příslušnými ohlašovnami obyvatel,
především na výše specifikované chyby v údajích o adresách. Současně je třeba udržet
konzistenci dat v ISÚI a ISEO. V případě problémů kontaktujte naši podporu na
podpora@cuzk.cz.

Děkuji.
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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