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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku.
Obracíme se na Vás v souvislosti s novelou zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí, zejména pak přechodného ustanovení čl. IV zákona č. 222/2012 Sb.,
kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 26
odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., jsou volební okrsky nově vedeny v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
Vzhledem ke skutečnosti, že podle výše uvedeného přechodného ustanovení budou volební
okrsky v RÚIAN vedeny prostřednictvím Informačního systému územní identifikace (ISÚI),
nejpozději od 1. ledna 2014, si Vás dovolujeme požádat o aktivní spolupráci při úvodním
plnění dat, potřebných pro vedení údajů o volebních okrscích v RÚIAN.
U obcí s jedním volebním okrskem bude vymezení volebních okrsků v RÚIAN provedeno
automaticky (i bez doplnění údajů do ISEO dle Instrukce č. 252 ministerstva vnitra), bez
potřeby další spolupráce s ČÚZK. Obcí s jedním volebním okrskem se tedy úvodní naplnění
volebních okrsků do RÚIAN netýká.
Naše žádost o spolupráci je směřována zejména na města a obce, které mají podle dat,
vedených na ČSÚ, vymezeny více volebních okrsků. A to z toho důvodu, že postup podle
pokynu MV ČR (Informace č. 252 OCIS, zaslaná dne 26. září 2012 pod č. j.: MV-701365/SIK6-2012) by pro ně byl v takovém případě příliš pracný. Předpokládáme, že v těchto
obcích a městech je velice pravděpodobné, že jsou vymezení volebních okrsků vedena ve
vektorové (grafické) podobě, tedy v některém z geografických informačních systémů.
Po vyhlášení dne zápisu údajů o vymezení volebních okrsků v ISÚI/RÚIAN ve Sbírce zákonů
Vám bude k dispozici stav, kterým bude ČÚZK jako správce registru disponovat při jeho
plnění. Dle výše uvedeného ustanovení budou volební okrsky pro počáteční plnění daty
převzaty ze systému Evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR, kde v současné době není
velké množství příslušnosti adres k volebním okrskům doplněno.
Pokud využijete naši nabídku ke spolupráci a zašlete nám do 30. dubna 2013 vektorové
soubory, obsahující informace o vymezení volebních okrsků ve formátu DGN, DWG, DXF,
SHP (ESRI Shapefile), kde jako atribut bude uvedeno číslo volebního okrsku, potom nebude
třeba provádět pracné přiřazení jednotlivých adres k volebním okrskům v systému Evidence
obyvatel. Zavedení dodaných dat do RÚIAN zajistí ČÚZK v polovině letošního roku.
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Uvedené vektorové soubory s vymezením volebních okrsků je možné zaslat správci registru
(ČÚZK) prostřednictvím datové schránky na ID datové schránky: uuaaatg. Velikost zprávy
zasílané prostřednictvím datové schránky je 10 MB, pokud soubory velikost převyšují, je
vhodné je zaslat ve více zprávách. Soubory prosím zasílejte pojmenované ve formátu
KÓDOBCE.* nebo, v případě územně členěných statutárních měst, je třeba užít
pojmenování souborů ve formátu KÓDOBCE_KÓDMOMC.*
Další možností, jak předat vymezení volebních okrsků na ČÚZK, bez přiřazování jednotlivých
adres, je výčet základních sídelních jednotek (ZSJ) nebo katastrálních území v jednotlivých
volebních okrscích, pokud jsou volební okrsky ve velké míře shodné s hranicemi těchto
územních prvků.
Pro ORP je na tomto odkazu k dispozici seznam obcí ve formátu MS Excel, ve kterém jsou
uvedeny všechny obce s počty volebních okrsků. Pro naše další kroky bychom uvítali
z každé ORP Vaše sdělení, jakým způsobem bude zavedení vymezení volebních okrsků
v ISÚI/RÚIAN řešeno v obcích ve správním území vaší ORP:


Doplnění do ISEO na ORP podle Instrukce č. 252 Ministerstva vnitra ČR.



Výčet ZSJ nebo katastrálních území (pokud jsou volební okrsky ve velké míře shodné
s hranicemi územních prvků v obci).



Předání vektorů z GIS, dle instrukcí v tomto dopise.

Pokud nebude doplněno vymezení volebních okrsků v ISÚI/RÚIAN podle tří předchozích
bodů, vymezení volebních okrsků si malé obce s více jak jedním volebním okrskem budou
muset cca od října 2013 doplnit přes aplikaci ISÚI. Zde je třeba upozornit na důsledky této
varianty. Pokud údaje o příslušnosti adresního místa k volebnímu okrsku nebudou zadány
žádným z uvedených způsobů, bude prvotní naplnění RÚIAN realizováno tak, že se celé
území obce stane jedním souvislým volebním okrskem a obec (starosta) bude muset provést
vymezení na jednotlivé volební okrsky až v aplikaci ISÚI.
V souladu s přechodným ustanovením čl. IV zákona č. 222/2012 Sb., bude mít starosta
povinnost do dvou měsíců ode dne, kdy k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do
RÚIAN dojde, provést kontrolu správnosti údajů o vymezení volebních okrsků v RÚIAN
v rozsahu přidělených adresních míst, a to bez ohledu na způsob, jakým došlo k úvodnímu
naplnění. Možnost kontroly, případně změny vymezení volebních okrsků v RÚIAN v aplikaci
ISÚI přepokládáme v průběhu října 2013.
V případě, že budete mít k této problematice dotazy nebo nejasnosti, obraťte se s důvěrou
na podporu ČÚZK (podpora@cuzk.cz).

S pozdravem
Karel Štencel
(podepsáno elektronicky)

Rozdělovník:
1) Obce s rozšířenou působností
2) Obce, které nejsou ORP, ale mají 4 a více volebních okrsků
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