
Obec Paseka

OPATŘENíČ.l/2012
SMĚRNICE PRO OZNAČOVÁNí BUDOV ČíSLY POPISNÝMI

A EVIDENČNíMI V OBCI PASEKA, MíSTNí ČÁSTI PASECKÝ ŽlEB A KARlOV

Rada obce Paseka se na svém zasedání dne 2.4.2012 usnesla vydat upravenou
Směrnici pro označování budov čísly popisnými a evidenčními vobci Paseka a
místní části Pasecký Žleb a Karlov,v souladu s § 35 a § 31 odst. 5 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ve vazbě
na Vyhlášku 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 budova o postupu a
oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Směrnicí se stanoví jednotný druh tabulek s čísly popisnými a evidenčními k
označení budov na katastrálním území Paseka u Šternberka a místní části
Pasecký Žleb a k.ú. Karlov u Paseky dle § 31 až § 33 zákona č. 128/2000 Sb.,o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2.
Použití a umístění čísel k označení budov

1. Popisné číslo se uvádí na tabulku o velikosti 210x150 mm, podklad modrá
barva, arabské bílé číslice. 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 situován směrem do ulice. Je-Ii budova situována ve větší vzd álenosti od
plotu, případně budova je plotem zakryta, lze umístit tabulku s číslem popisným
na vchod do nemovitosti nebo v jeho bezprostřední blízkosti, zpravidla ve výšce
1,5 m nad úrovní terénu.

2. Stavby určené k individuální rekreaci se označují číslem evidenčním.
Evidenční číslo je uvedeno na tabulce o velikosti 210x 150 mm, podklad
červená barva, arabské bílé číslice. Evidenční číslo se umísťuje na průčelí chaty
na viditelném místě, zpravidla u vchodu do chaty.



ČI. 3
Přidělování čísel popisných nebo evidenčních

1. Nová čísla popisná nebo evidenční přiděluje Obecní úřad Paseka.

2. U stávajících objektů sdělí číslo popisné nebo evidenční na požádání Obecní
úřad Paseka. Čísla popisná a evidenční se musí shodovat s čísly zapsanými v
katastru nemovitostí České republiky.

3. O přidělení čísla popisného nebo evidenčního vydá Obecní úřad Paseka
vlastníku písemný doklad - Rozhodnutí.

4. Tabulky s číslem popisným nebo evidenčním si zajistí vlastník nemovitosti
sám na svůj vlastní náklad a současně zajistí i řádné upevnění na příslušnou
budovu do 60 dnů po vydání rozhodnutí o přidělení čp. nebo č.e. 1*)

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Majitel domu, stavby pro individuální rekreaci nebo jiné stavby (nebytové
prostory) , který nemovitost neoznačí číslem popisným nebo evidenčním, může
být postižen podle platných právních předpisů 2*).

2. Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 2.4.2012
3. Dnem 2.4.2012 pozbývá platnosti Směrnice Č. 3/2010 ze dne 1.3.2010
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1*) § 32 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů;
2*) § 58 odst. 1 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;
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