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Obecně závazná vyhláška obce Předboj 

č.6/2008 

o zásadách tvorby uličního názvosloví,  

označování ulic a budov v obci Předboj 
 

Zastupitelstvo obce Předboj na svém zasedání dne 23.6.2008 schválilo a vydalo v souladu 

s ustanovením §10, §35 a v souladu s ustanovením §84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb. 

O obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

1.1. Tato vyhláška upravuje postup při navrhování, projednávání, schvalování a rozhodování 

o názvech ulic nebo ostatních veřejných prostranství a určuje základní požadavky pro 

přehlednou orientaci v obci Předboj ve smyslu §33 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a 

v souladu s vyhláškou 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 a přečíslování budov, o postupu a oznamování přidělení 

čísel a dokladech k přidělení čísel. 

 

 

 

Článek 2 

Základní pojmy 

 

2.1. Uliční tabulkou se rozumí tabulka s názvem ulice nebo ostatních veřejných prostranství 

podle §2 vyhlášky Ministerstva vnitra č.326/2000 Sb. 

 

2.2. Uliční směrovkou se rozumí tabulka, jež naznačuje směr, v němž se nachází ta která ulice 

nebo veřejném prostranství, ve smyslu vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.30/2001 Sb. 

(ozn. IS 22). 

 

2.3. Rozcestníkem se rozumí volně stojící konstrukce (nejčastěji sloup) nesoucí uliční 

směrovky. 

 

2.4. Domovní tabulkou se rozumí tabulka nesoucí buď číslo popisné, orientační nebo 

evidenční příslušné budovy. 

 

2.5. Popisným číslem se rozumí příslušnost budovy k příslušnému katastrálnímu území obce 

Předboj. 

 

2.6. Orientačním číslem se rozumí příslušnost budovy k ulici nebo veřejnému prostranství 

obce Předboj. 

 

 

 

Článek 3 

Názvy ulic a veřejných prostranství 
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3.1. Ulice a prostranství lze pojmenovat zejména po: 

 a) starých místních historicky doložených názvech, 

 b) směru, poloze, vzhledu a charakteru těchto prostranství, 

 c) zeměpisných názvech států, zemí, měst, hor, řek aj., 

 d) živé i neživé přírodě, 

e) zemřelých osobnostech veřejného života, zejména těch, které měly přímý nebo 

blízký vztah k obci Předboj a staly se pro Předboj významnými, 

 f) významných místních právnických osobách (organizacích, spolcích aj.), 

 g) významných historických událostech týkajících se obce Předboj. 

 

3.2. Ulice a jiné důležité komunikace, které směřují z obce se musí z orientačních důvodů 

pojmenovat podle směru těchto komunikací k nejbližšímu, příp. nejvýznamnějšímu místu 

mimo obec Předboj. Pro tyto komunikace nesmějí být použity jiné zeměpisné názvy, které by 

byly orientačně zavádějící. 

 

3.3. Na území obce Předboj se nesmějí vyskytovat dva stejné názvy ulic nebo prostranství. 

Z praktických důvodů je nutno vyhnout se i podobně znějícím názvům a názvům s podobnou 

grafickou úpravou jména, aby nedocházelo k záměnám. 

 

3.4. Název ulic a prostranství musí odpovídat zásadám jazykové správnosti, jeho jazyková 

podoba musí být jednoduchá, obecně srozumitelná, jednoznačná a pravopisně správná. 

 

3.5. Je-li název odvozen od jména osoby, je jeho základem buď prosté příjmení, nebo úřední 

podoba celého jména včetně titulů , a to pak vždy zásadně v pořadí: titul-jméno-příjmení. 

 

3.6. Návrhy a podněty k pojmenování, přejmenování, příp. k jiným názvoslovným nebo 

orientačním úpravám ulic a prostranství obce Předboj podávají kromě zastupitelů i právnické 

osoby a občané. V písemné podobě je adresují Obecnímu úřadu v Předboji. Návrh musí být 

opatřen u právnických osob razítkem a podpisem oprávněné osoby, u občanů čitelným 

podpisem a adresou trvalého pobytu. 

 

3.7. Podklady pro konečné rozhodnutí Zastupitelstva obce při vzniku nové ulice nebo 

prostranství jsou předkládány a zpracovány na základě územního rozhodnutí, nový název pak 

schválen v rámci stavebního povolení. 

 

 

 

Článek 4 

Způsob přidělování čísel popisných 

 

4.1. Budovy v obci Předboj jsou označeny číslem popisným. Číslem orientačním budovy 

označeny nejsou. 

 

4.2. Vlastník budovy je povinen požádat do 1 měsíce o přidělení čísla popisného na základě: 

 a) pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavby, 

 b) potvrzení příslušného stavebního úřadu o existenci stavby, 

 c) rozhodnutí stavebního úřadu o změně z dočasného na trvalé užívání stavby. 
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4.3. Popisné číslo je budově přiděleno trvale a mění se jen ve zcela výjimečných případech, 

např. při změně katastrální hranice. 

 

4.4. Popisné číslo zaniká: 

a) asanací budovy na základě pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění 

stavby, 

b) stavební úpravou (např. sloučením dvou budov) na základě pravomocného 

rozhodnutí stavebního úřadu o kolaudaci, 

c) rozhodnutím stavebního úřadu o změně z trvalého na dočasné užívání stavby, 

d) úpravou hranic katastrálního území. 

 

 

 

Článek 5 

Barva a provedení označení budov 

 

5.1. Obec Předboj povoluje užívání různého tvaru a barevného řešení provedení označení 

budov čísly popisnými za předpokladu dodržení rozměru cca 200 x 160 mm. 

 

5.2. Označení čísly popisnými je z orientačních důvodů vhodné umístit u hlavního vchodu do 

budovy. Pokud je z přilehlé komunikace číslo u hlavního vchodu do budovy neviditelné nebo 

nečitelné pro překážku, velkou vzdálenost nebo nevhodnou orientaci hlavního vchodu, umístí 

se číslo popisné na budovu tak, aby bylo z přilehlé komunikace viditelné. 

 

5.3. Povinností vlastníka budovy je přidělené číslo popisné na své náklady na svou 

nemovitost připevnit. 

 

 

 

Článek 6 

Barva, provedení a umístění uličních směrovek 

 

6.1. Uliční směrovka musí odpovídat Vyhlášce ministerstva dopravy a spojů č.30/2001 Sb., 

kde je určena velikost směrníku, barva fólie, výška a typ písma. 

 

6.2. Umístění uličních směrovek na rozcestnících se řídí také výše popsanou vyhláškou. 

 

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

7.1. Náklady na výrobu směrovek při zavedení orientačního systému v obci Předboj nese obec 

Předboj. 

 

7.2. Náklady spojené s označením nově vznikajících ulic v rámci schválené výstavby nese 

investor výstavby komunikací spolu s ostatními náklady, např. dopravního značení dle 

projektu. 
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7.3. Náklady spojené s označením budov čísly popisnými nese majitel nemovitosti, resp. 

žadatel o přidělení čísla popisného. 

 

 

 

Článek 10 

Účinnost 

 

 Tato obecně závazná vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Předboj 

dne 23.6.2008 pod bodem č. 4 a nabývá účinnosti od 1.8.2008. Její platnost není omezena. 

 

 

 

V Předboji dne: 30.6.2008     ………………………………. 

         Pavla Příšovská 

               starostka obce Předboj 

 

 

 

        ………………………………. 

               Jaroslava Vondráčková 

          1.místostarostka obce Předboj 

 

 

 

        ………………………………. 

         Ing. Petr Voves 

          2.místostarosta obce Předboj 

 

 

 

Vyvěšeno: …………………………… 

 

Sejmuto:……………………………… 


