Obecně závazná vyhláška
obce Zdiby č. 1/2011
kterou se stanovují

Zásady označování budov
Zastupitelstvo obce Zdiby se na svém zasedání dne 16.listopadu 2011 usneslo vydat podle § 84 odst.
2 písm. h) a r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Článek. 1
Úvodní ustanovení
Ve smyslu § 32 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec
Zdiby určuje provedení domovních tabulek a zásady pro označování budov, kterými je vlastník
nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu a toto označení udržovat v řádném stavu.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely těchto zásad:
1) "Domovní tabulkou" se rozumí tabulka nesoucí buď číslo popisné nebo číslo evidenční (čísla
orientační se v obci Zdiby nepoužívají).
2) „Malou domovní tabulkou“ se rozumí upřednostňovaná velikost domovní tabulky určená k umístění
na místo (budovu, vrátka, oplocení) v bezprostřední blízkosti veřejně přístupného místa
(komunikace), tj. na čtecí vzdálenost do 3 m.
3) „Velkou domovní tabulkou“ se rozumí upřednostňovaná velikost domovní tabulky určená
k umístění na místo (budovu) ve větší vzdálenosti od veřejně přístupného místa (komunikace), tj.
na čtecí vzdálenost nad 3 m.
*)

4) "Číslo popisné" označuje každou hlavní budovu mimo budovy určené k individuální rekreaci.
Čísla popisná jsou přidělována obcí Zdiby v samostatných číselných řadách pro katastrální území
Zdiby, Přemyšlení a Brnky.
*)
Samostatnými popisnými čísly se neoznačují budovy, které jsou součástí jednoho celku např.
garáže při domech, drobné stavby).
5) "Číslo evidenční" označuje budovu určenou k individuální rekreaci. Čísla evidenční jsou
přidělována obcí Zdiby v samostatných číselných řadách pro katastrální území Zdiby, Přemyšlení
a Brnky a vždy začínají nulou.
Článek 3
Provedení domovních tabulek
1) Domovní tabulka musí mít obdélníkový tvar s rozměry:
• šířka: 140 až 320 mm (pro malou domovní tabulku 200 mm, pro velkou domovní tabulku 250 mm),
• výška: 100 až 250 mm (pro malou domovní tabulku 160 mm, pro velkou domovní tabulku 200 mm).
2) Barevné provedení musí být pro domovní tabulky s číslem:
• popisným: barva podkladu červená (orientační odstín: ČSN: rumělková 8160, RAL:
RGB 255,0,0), barva písma a orámování bílé (orientační odstín: ČSN: bílá 0100, RAL:
RGB 255,255,255).
• evidenčním: barva podkladu žlutá (orientační odstín: ČSN: žluť zinková 6226, RAL:
RGB 255,255,0), barva písma a orámování černá (orientační odstín: ČSN: černá
RAL: black, RGB 0,0,0).
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3) Pro číslo musí být užito arabských číslic bezserifového (bezpatkového) písma rodiny Helvetika
(např. Arial):
• šířka čáry číslic: nejméně 10 mm,
• výška číslic: 35 až 60 % výšky domovní tabulky, nejméně však 60 mm.
Číslice se na domovní tabulce centrují podle svislé i vodorovné osy.
4) Orámování musí být stylu „plaketa“ (obdélník s dovnitř prohnutými rohy okolo otvorů pro upevnění)
šířky čáry nejméně 4 mm.
5) Jako materiál se doporučuje ocelový plech vypouklý (bombírovaný), oboustranně smaltovaný. Jiné
materiálové provedení je přípustné jen v případě povětrnostním vlivům odolných materiálů nebo
pro dočasné označení (např. do doby výroby a umístění smaltované domovní tabulky).
**)

6) V případě uvedení názvu ulice na domovní tabulce musí být použita velká domovní tabulka,
název ulice musí být umístěn nad číslem a uvádí se velkými písmeny výšky 25 až 50 % výšky číslic.
**)
Doporučuje se používat jen v místech, kde to usnadní orientaci v lokalitě (u dlouhých ulic,
v blízkosti křižovatek apod.).
7) Příklady grafického provedení domovních tabulek jsou v příloze č. 1.
Článek 4
Způsob označování budov
1) Každá budova na území obce Zdiby musí být označena příslušnou domovní tabulkou, tj. domovní
tabulkou s číslem popisným nebo číslem evidenčním v provedení podle čl. 3. na místě podle odst.
2) tohoto článku.
2) Domovní tabulka se umísťuje na budovu v blízkosti hlavního vchodu do budovy. Byla-li by takto
umístěná tabulka z přilehlého veřejně přístupného místa (komunikace) neviditelná nebo nečitelná
(např. pro překážku, velkou vzdálenost nebo orientaci hlavního vchodu), umístí se na jiném místě
na budově tak, aby byla z přilehlého veřejně přístupného místa (komunikace) viditelná a čitelná.
Nelze-li takto umístit domovní tabulku na budovu, umístí se na jiném vhodném místě (např. na
vrátka, oplocení apod.), ale tak, aby byla zřejmá její příslušnost ke konkrétní budově.
3) Označení budovy číslem popisným/evidenčním jinak, než domovní tabulkou podle čl. 3 (např.
ozdobné keramické číslice, umělecké ztvárnění, prosvětlené značení, součást označení poštovní
schránky apod.) je přípustné jen jako doplňkové k označení domovní tabulkou podle odst. 2) tohoto
článku. Umístění je věcí rozhodnutí vlastníka/uživatele budovy, ale vždy musí být zřejmá
příslušnost ke konkrétní budově.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
1) Označení budov čísly popisnými/evidenčními pouze jinak, než domovními tabulkami, nebo
domovními tabulkami v jiném barevném provedení, než je uvedeno v čl. 3 odst. 2), nebo umístění
domovních tabulek nesplňující požadavky čl. 4 odst. 2) musí být uvedeno do souladu s touto
vyhláškou nejpozději do 31.12.2012.
2) Označení budov domovními tabulkami splňujícími požadavky na velikost (čl. 3 odst. 1) ) a barevné
provedení (čl. 3 odst. 2) ), ale nikoliv ostatní požadavky (např. typ písma, orámování apod.) nemusí
být měněna.
3) Za nedodržení ustanovení těchto zásad je možné uložit v souladu s § 48, zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokutu do výše 3 000 Kč.
4) Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 1. ledna 2012.
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Příklady grafického provedení domovních tabulek

Malá domovní tabulka s číslem popisným

Malá domovní tabulka s číslem evidenčním

Velká domovní tabulka s číslem popisným a názvem ulice

