
OBEC Malá Úpa,  
Horní Malá Úpa 100, IČ 00656119 

 

 
Směrnice číslo 1/2017 

 

„Pravidla pro označování  budov“ 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

1. Tato pravidla vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a vyhlášky Ministerstva vnitra 
ČR 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, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Pravidla stanovují způsob označení budov čísly, postup při oznamování 
přidělených čísel pro území obce Malá Úpa, přičemž územím obce se rozumí 
katastrální území: Horní Malá Úpa, Dolní Malá Úpa. 

 

Čl. 2 
Způsob přidělování čísel popisných a evidenčních 

1. K označování budov se používají čísla popisná a evidenční 
a) číslo popisné - vyjadřuje příslušnost budovy k části obce a objekt je určen k 

trvalému bydlení nebo se jedná o objekt trvalého rázu 
b) číslo evidenční - vyjadřuje příslušnost stavby určené k rodinné rekreaci, nebo 

objekt určený k prozatímnímu nebo dočasnému bydlení, nebo objekt jiného 
prozatimního rázu 

2. Čísla popisná nebo evidenční přiděluje v návaznosti na vydání kolaudačního 
rozhodnutí Obecní úřad Malá Úpa. U objektů stávajících sdělí číslo popisné nebo 
evidenční na požádání Obecní úřad Malá Úpa. Čísla popisná a evidenční se musí 
shodovat s čísly zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
v Trutnově. 

3. 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). 

4. Stavby určené k rodinné rekreaci (dále též „chalupy") se označují číslem 
evidenčním.  

5. O přidělení čísla popisného nebo evidenčního vydá Obecní úřad Malá Úpa 
vlastníku písemný doklad. 

6. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci katastrálního území 
obce jedinečné. 
 

Čl. 3 
Umístění, barva a provedení čísel k označení budov 

1. Popisné číslo je uvedeno na tabulce o velikosti 20 x 16 cm červené barvy s bílými 
arabskými číslicemi a s bílým nápisem části obce.  

2. Popisné číslo se umísťuje na průčelí domu na viditelném místě z veřejné 
komunikace, zpravidla u vchodu do domu.  

3. Evidenční číslo je uvedeno na tabulce o velikosti 20 x 16 cm bílé barvy s 
červenými arabskými číslicemi a s červeným nápisem části obce.  
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4. Evidenční číslo se umísťuje na průčelí chalupy na viditelném místě, zpravidla u 
vchodu do chalupy. 
 

Čl. 4 
Hrazení nákladů 

1. Tabulky s číslem popisným či evidenčním si zajistí vlastník nemovitosti sám, na 
svůj vlastní náklad a současně zajistí i řádné upevnění na příslušnou budovu. 

2. Pokud obec nařídí přečíslování stávajícího označení budovy číslem popisným 
nebo evidenčním, hradí náklady na změnu obec ze svého rozpočtu. 
 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

1. Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 13.6.2017 a bude vyvěšena na úřední 
desku Obecního úřadu Malá Úpa a zveřejněna na webových stránkách obce. 

 

 

 

 

 

 
V Malé Úpě dne  …….. 2017  
 
 
 
……………………………           
 
Ing. Engliš Karel, starosta obce Malá Úpa  
 
 
 
 
 
 
    
 

Příloha č. 1 – Vzhled tabulky s č.p. a e.č.  


