MĚSTO STARÝ PLZENEC
ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ ULIC, JINÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A BUDOV
ve znění dle usnesení Rady města Starý Plzenec č. 404/2014 ze dne 19.09.2014
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tyto zásady určují postup při značení ulic, jiných veřejných prostranství a budov a základní
požadavky na přehlednou orientaci na území města Starý Plzenec ve smyslu zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), prováděcí vyhlášky
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 (dále jen „prováděcí vyhláška“) a vyhlášky ministerstva dopravy a spojů
č. 30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
ministerstva dopravy a spojů“).
(2) V souladu s ustanovením § 29 zákona o obcích se názvy ulic a jiných veřejných prostranství
ve městě Starý Plzenec uvádějí v českém jazyce.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely těchto zásad se rozumí:
(1) Uliční tabulka je tabulka s názvem ulice nebo veřejného prostranství ve smyslu prováděcí
vyhlášky.
(2) Uliční směrovka je informativní značka směrová IS 22a až IS 22f dle vyhláška ministerstva
dopravy a spojů, která informuje o názvu, průběhu a případně i o směru k vyznačené ulici.
(3) Domovní tabulka je buď číslo popisné nebo číslo evidenční.
(4) Číslo popisné vyjadřuje příslušnost budovy k příslušné části města Starý Plzenec.
(5) Číslo evidenční vyjadřuje příslušnost budovy uvedené k individuální rekreaci k příslušné části
města Starý Plzenec.
(6) Část města je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními
přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území. Město Starý Plzenec je
rozděleno na tyto části obce: Starý Plzenec a Sedlec.
Článek 3
Barva a provedení uličních tabulek, uličních směrovek
(1) Uliční tabulka je obdélníkového tvaru, o rozměru 600 x 300 mm. V případech, kdy název ulice je
delší než názvy obvyklé, bude tomu rozměr uliční tabulky přizpůsoben. Vnější okraj je šíře 12 mm,
pruh orámování je šíře 10 mm. Velikost písma je 100 mm. Typ písma je Arial Narrow, velké písmo
(např. AKÁTOVÁ, 28. ŘÍJNA). Uliční tabulky jsou zhotoveny z trvanlivého materiálu a opatřeny
vykrojeným rámečkem. Barva podkladu je červená, barva písma a rámečku je bílá. Vzor uliční
tabulky je uveden v příloze č. 1.
(2) Názvy ulic a veřejných prostranství jsou uváděny v souladu s pravidly českého pravopisu, použije
se velkých písmen abecedy. Je-li v názvu datum, uvádí se arabskými číslicemi a slovně vypsaným
jménem měsíce.
(3) Barva a provedení uličních směrovek jsou stanoveny vyhláškou ministerstva dopravy a spojů.
Příklad uličních směrovek je vyobrazen v příloze č. 2.
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Článek 4
Barva a provedení domovních tabulek
(1) Tabulka čísla popisného je obdélníkového tvaru, o rozměru 200 x 150 mm, zhotovená
z trvanlivého materiálu. Barva podkladu je bílá, její orámování a barva písma je červená. Vnější
okraj je šíře 10 mm, pruh orámování je šíře 6 mm. Výška arabských číslic je 55 mm a výška písma
pro název části města „Sedlec“ je 20mm.
(2) Tabulka čísla evidenčního je obdélníkového tvaru, o rozměru 200 x 150 mm, zhotovená
z trvanlivého materiálu. Barva podkladu je bílá, její orámování a barva písma je modrá. Vnější
okraj je šíře 10 mm, pruh orámování je šíře 6 mm. Výška arabských číslic je 55 mm a výška písma
pro název části města „Sedlec“ je 20mm.
(3) Číslice se v poli tabulek centrují podle svislé i vodorovné osy.
(4) Pro číselnou řadu čísla popisného i čísla evidenčního části města „Starý Plzenec“ bude uvedena
pouhá číslice s rozměry dle vzoru přílohy č. 3, typ písma je Impact.
(5) Pro číselnou řadu čísla popisného i čísla evidenčního části města „Sedlec“ bude uvedena číslice
a pod ní název SEDLEC s rozměry dle vzoru přílohy č. 4, typ písma je Impact.
(6) Čísla se umisťují na objekty z orientačních důvodů u hlavního vchodu do budovy tak, aby byla
viditelná z přístupové komunikace k objektu. Nejsou-li čísla z přístupové komunikace vidět nebo
jsou nečitelná pro překážku, velkou vzdálenost nebo nevhodnou orientaci hlavního vchodu,
upevní se čísla na místo, které je z přístupové komunikace viditelné (branka v oplocení, vjezd
v ohradní zdi pozemku apod.). U hlavního vstupu do objektu se pak číslo může opakovat, a to
případně i v ozdobné podobě.
(7) Čísla jiného provedení (ozdobná nebo umělecky ztvárněná) mohou být na budově umístěna podle
vůle majitele kdekoliv, avšak vždy jen tehdy, pokud jsou na viditelném místě umístěna čísla
předepsaná těmito zásadami v barevném provedení dle těchto zásad.

Článek 5
Umístění uličních tabulek a uličních směrovek
(1) Uliční tabulky se umisťují na vhodných nárožních budovách nebo jiných pevných konstrukcích
či plotech, a to tak, aby bylo zabráněno jejich poškozování a zajištěna jejich viditelnost.
(2) Uliční tabulky se umístí vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou
ulicí a dále mohou být umístěny rovněž na dalších orientačně důležitých bodech.
(3) Uliční směrovky se umisťují na místech, kde není vhodný objekt nebo z důvodu lepší orientace
na hlavních komunikacích.
Článek 6
Označování ulic a jiných veřejných prostranství
(1) Označení ulic a jiných veřejných prostranství vč. údržby a obnovy uličních tabulek a uličních
směrovek provádí město na svůj náklad jednotně pro celé území města.
(2) Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné 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.
Článek 7
Sankce
(1) Dle § 58 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o obcích obec může uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč
právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem,
a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis,
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b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství, nebo
c) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.
(2) Dle § 47b písm. a), b), c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů se
přestupku dopustí ten (fyzická osoba), kdo
a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis,
b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství,
c) neoznačí budovu čísly popisnými.
Za nedodržení těchto ustanovení je možné uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Článek 8
Přechodná ustanovení
(1) Dosavadní označení ulic a jiných veřejných prostranství a budov zůstává v platnosti.
(2) Výměna stávajícího označení bude prováděna postupně, v rámci možností města.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
(1) Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady města Starý Plzenec č. 294/2014 ze dne
10.07.2014.
(2) Zásady nabývají účinnosti dne 01.08.2014

Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka

Bc. Václav Vajshajtl v. r.
místostarosta
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Příloha č. 1
vzor uliční tabulky

font písma:

Arial Narrow

barva pozadí:

červená

barva písma a rámečku:

bílá
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Příloha č. 2
příklad uliční směrovky
Dle vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001, kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
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Příloha č. 3
vzor domovní tabulky
rozvržení pro část města „Starý Plzenec“

font písma:

Impact

barva pozadí :

bílá

barva písma a rámečku:

číslo popisné - červená
číslo evidenční - modrá
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Příloha č. 4
vzor domovní tabulky
rozvržení pro část města „Sedlec“

font písma:

Impact

barva pozadí:

bílá

barva písma a rámečku:

číslo popisné - červená
číslo evidenční - modrá
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