OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Směrnice číslo 2/2008
„Pravidla pro označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a označování budov čísly“.
Obecní úřad Štěpánov vydává, na základě ustanovení § 30 až § 34 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu
použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a
oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, tuto směrnici.
Oddíl I. Rozsah platnosti
1. Touto směrnicí se stanoví způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, způsob
použití a umístění čísel k označení budov a náležitosti ohlášení a přečíslování budov na území obce
Štěpánov. Územím obce se rozumí katastrální území: Štěpánov, Březce, Moravská Huzová a Stádlo.
2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k
tomuto prostoru. Viz příloha č. 1.
Oddíl II. Označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy
1. Označení ulic a ostatních veřejných prostranství provádí obec na svůj náklad jednotně pro celé území
obce. Zřizování a údržbu tabulí s názvem ulice nebo ostatních veřejných prostranství provádí odbor
majetkosprávní. Tabulky s názvem ulic v obci budou umístěny vždy na začátku a na konci ulice a před a
za křižovatkou s jinou ulicí.
2. Stanovení nových názvů ulic a změna názvů ulic je v kompetenci zastupitelstva obce. Majetkosprávní
odbor Obecního úřadu Štěpánov zabezpečí splnění oznamovací povinnosti Katastrálnímu úřadu.
3. Označení ulic a ostatních veřejných prostranství bude provedeno tabulkou o rozměrech 60 x 30 cm
bílé barvy s černými písmeny.
4. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatně připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství na své nemovitosti. V blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí
být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.
Oddíl III. Použití a umístění čísel k označení budov v obci
1. Budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené obvodovými
stěnami a střešními konstrukcemi, musí být označeny číslem popisným. Popisné číslo je uvedeno na
tabulce o velikosti 20 x 16 cm bílé barvy s černými arabskými číslicemi. Samostatnými čísly popisnými se
neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku,
garáže při domech, drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní). Popisné číslo se
umísťuje na průčelí domu na viditelném místě z ulice, do 1 m od rohu domu, zpravidla u vchodu do domu,
je-li tento situován směrem do ulice. Je-li budova situována ve větší vzdálenosti od plotu, případně budova
je plotem zakryta, lze umístit tabulku s číslem popisným na vchod do nemovitosti nebo v jeho
bezprostřední blízkosti, zpravidla v minimální výšce 150 cm nad úrovní terénu.
2. Orientační (uliční) číslo je uvedeno na tabulce o velikosti 20 x 16 cm modré barvy s bílými arabskými
číslicemi. Číslo orientační se vždy umísťuje pod tabulku s číslem popisným. Jako dodatek čísel
orientačních může být použit jeden velký znak české abecedy bez diakritických znamének (např. A, ….).
Čísla orientační se umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným.
3. Stavby určené k individuální
rekreaci
(dále též „chaty")
se
označují
číslem
evidenčním. Evidenční číslo je uvedeno na tabulce o velikosti 20 x 16 cm červené barvy s
bílými arabskými číslicemi. Evidenční číslo stavby určené k individuální rekreaci
začíná číslicí „0" (nula) a pokračuje přiděleným číslem stavby (např. 0126). Evidenční
číslo se umísťuje na průčelí chaty na viditelném místě, zpravidla u vchodu do chaty.
4. Garáže samostatně stojící a řadové se označují číslem popisným. Popisné číslo je
uvedeno na tabulce o velikosti 20 x 16 cm hnědé barvy s bílými arabskými číslicemi.
Popisné číslo stavby garáže se umísťuje zpravidla v pravém horním rohu v průčelí nad vjezdem do
garáže.
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5. Číslování vchodů v bytových domech s více vchody bude provedeno vždy samostatnou tabulkou o
rozměru 20 x 16 cm v barvě bílé s červenou římskou číslicí. Číslování bude provedeno při čelním
pohledu na vchody vzestupně zleva.
6. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci katastrálního území
obce jedinečné.
7. Čísla popisná, orientační nebo evidenční přiděluje v návaznosti na vydání kolaudačního
rozhodnutí Stavební úřad Štěpánov. U objektů stávajících sdělí číslo popisné nebo evidenční na
požádání Obecní úřad Štěpánov – hospodářsko správní odbor, pracoviště Evidence obyvatel a
matrika. Čísla popisná a evidenční se musí shodovat s čísly zapsanými v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu v Olomouci.
8. O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá Stavební úřad Štěpánov vlastníku
písemný doklad.
9. Tabulky s číslem popisným, orientačním či evidenčním si zajistí vlastník nemovitosti sám, na
svůj vlastní náklad a současně zajistí i řádné upevnění na příslušnou budovu. Pokud obec nařídí
přečíslování stávajícího označení budovy číslem popisným nebo orientačním hradí náklady na změnu obec
ze svého rozpočtu.
10. Domy, chaty a garáže, kolaudované po termínu účinnosti této směrnice musí být označeny
popisným, orientačním nebo evidenčním číslem.
11. Majitel nemovitosti, který stávající označení popisným, orientačním nebo evidenčním číslem pokud je
v rozporu s oddílem III., odstavcem 1. - 4. této směrnice a nebude v termínu do 31. 12. 2009 dáno do
souladu s touto směrnicí, může být postihován podle platných právních předpisů ¹).
Oddíl IV. Informační orientační značení
1. K usnadnění orientace bude v obci umístěno informační orientační značení na
tabulkách o rozměrech 80 x 20 cm. Značení bude umístěno na stávajících sloupech
veřejného osvětlení nebo nových sloupech. Tímto způsobem budou značeny směrovky ulic a hlavních
veřejných budov (např. škola, obecní úřad, nádraží, apod.). Tvar a rozměr značení bude odpovídat
ustanovením vyhlášky č. 30/2001 Sb. o dopravním zařízení.
2. Směrovky ulic budou značeny tabulkami o rozměrech 80 x 20 cm zelené barvy s bílými tiskacími
písmeny a šipkami (šipkou).
3. Směrovky budov budou značeny tabulkami o rozměrech 80 x 20 cm hnědé barvy s bílými
tiskacími písmeny a případně šipkami (šipkou).
4. Směrovky k označení sídla fyzické osoby nebo právnické osoby, která je podnikatelským
subjektem, budou značeny tabulkami o rozměrech 80 x 20 cm žluté barvy s černými písmeny a případně
šipkami (šipkou).
5. Zřizování a údržbu informačního orientačního značení provádí OÚ Štěpánov, majetkospávní odbor.
Oddíl V. Ohlášení o přečíslování budov
Ohlášení o přečíslování budov zabezpečuje Stavební úřad Štěpánov. K ohlášení o přečíslování budov, které
obec zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu, se přikládá:
a) rozhodnutí obce o přečíslování budov,
b) srovnávací sestava dosavadních a nových čísel budov, která obsahuje údaje o budově podle katastru
nemovitostí.
Oddíl VI. Závěrečná ustanovení
Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 7. 2008 a bude vyvěšena na úřední desku Obecního úřadu
Štěpánov, zveřejněna v místních novinách a vyvěšena na webové stránky obce.
¹) § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 47b zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Ve Štěpánově dne 16. 6. 2008 Ing. Jindřich Přidal, tajemník OÚ

……………………………

Příloha č. 1 – Seznam veřejných prostranství
Příloha č. 2 – Číselné řady popisných čísel a změny v číslování domů nařízené OÚ Štěpánov
Rada obce Štěpánov vzala na vědomí svým usnesením čj. 603/40 ze dne 16. 6. 2008
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Příloha č. 2 ke Směrnici číslo 2/2008
„Pravidla pro označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a označování budov čísly“:

A) Popisná čísla – pokračování číselných řad:
Historicky samostatná obec Štěpánov:
k.ú. Štěpánov – popisné číslo 1 – 640 (současný stav), pokračovat do čísla 699 a dále od čísla 1001
k.ú. Březce – popisné číslo 701 až 790 (současný stav), pokračovat do čísla 999

Historicky samostatná obec Moravská Huzová:
k. ú. Moravská Huzová – pč. 1 až 117 (současný stav), pokračovat do čísla 120 a dále od čísla 301 do 399
k.ú. Stádlo – pč. 121 – 160, 221, 222 (současný stav), pokračovat do čísla 299
Benátky = k.ú. MH – pč. 161 – 189 (současný stav), pokračovat do čísla 220 a dále od čísla 401 do 499

B) Změny v číslování domů nařízené Obecním úřadem Štěpánov
Ulice Nadjezdová: všem novostavbám přidělit k číslu popisnému (dále též čp.) číslo orientační:
čp. 568, 588, 591, 592, 593, 596, 598, 599, 600, 601, 604, 605, 608, 620, 622, 624, 625, 628, 629, 630,
633, 636
Za Drahou: přidělit orientační čísla k čp. 523, 524, 528, 529, 560
Pod Nadjezdem: všem domům k číslu popisnému přidělit čísla orientační:
čp. 530, 533, 539, 540, 541, 542, 547, 549, 558, 559, 580, 583, 587
Nová: přidělit čísla orientační k čp. 527, 532, 536
Nádražní: přidělit čísla orientační k čp. 166, 506, 509, 513, 514, 520, 522, 525, 538, 563, 573 a provést
označení jednotlivých vchodů bytových domů s více vchody
Dělnická: přidělit čísla orientační k čp. 548, 602, 603, 610
Sídliště: provést označení jednotlivých vchodů bytových domů s více vchody
Horní: přidělit čísla orientační k čp. 34, 67, 142, 172, 213, 241, 418, 471, 537, 557
U splavu: přidělit čísla orientační k čp. 609 a 640
Sokolská: přidělit číslo orientační areálu chovatelů
Pravoslavná: přidělit orientační čísla k čp. 551, 562, 565, 567, 614, 623, 632
Dolní: Zrušit čp. 516 VK Aqua – je to jeden objekt čp. 81 a dle vyhl. č. 326/2000Sb., § 4 musí mít jedno
čp. a jedno č. orientační. Přidělit orientační čísla k čp. 207, 216, 550, 517, 613
U parku: přidělit číslo orientační k čp. 501
Polní: přidělit číslo orientační k čp. 626
Novoveská: přidělit číslo orientační k čp. 106

Ve Štěpánově dne 16. 6. 2008

Ing. Jindřich Přidal, tajemník OÚ ……………………………
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