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Povinnost označení budov - čísla popisná, čísla evidenční 

 
Upozorňuji vlastníky budov, že dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu 

označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, ve znění vyhlášek č. 193/2001 Sb. a č. 

147/2015 Sb., je každý majitel budovy povinen zajistit, aby  

byla budova řádně označena číslem popisným či evidenčním a to na viditelném místě. 

 

V případě nesplnění se vlastník dopouští přestupku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (déle jen „zákon o obcích“) tím, že: 

 

„dle § 66d odst. 3 zákona o obcích - fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 

osoba se jako vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že neoznačí budovu čísly 

stanovenými obecním úřadem“ 

 

a dle § 66d odst. 4 zákona o obcích - za tento přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč. 

 

Žádáme proto vlastníky všech budov o provedení kontroly, zda jejich nemovitost je řádně 

označena číslem popisným či evidenčním a to na řádně viditelném místě. V záporném případě 

učiňte nápravu.           

          Zpracoval: M. Frank 

 

 

 

 

2020 - město - Práce, investice, činnosti, náklady

* Hasičská zbrojnice - odvedení dešťových vod mimo okolí * víceúčelové hřiště - pravidelná údržba povrchu, opravy 

objektu do vsakovací jímky ochranného oplocení

* fotbalové kabiny - rekonstrukce střechy objektu * spolupořádání několika kulturních a sportovních akcí 

* kulturní dům - svedení okapů do dešťové kanalizace * vítání nových občánků města 

(severní část), rekonstrukce části objektu - společenská * informovanost občanů formou Občasníku

místnost, výstavba oddělovací zídky před vstupem * obnova okolí křížku u hlavní silnice směrem na Bečov n. T.

* kompletní protipovodňová prohlídka a odstranění překážek * pravidelné sekání celého fotbalového areálu, zahrady 

na potocích v katastru Krásného Údolí a Odolenovic mateřské školy, okolí víceúčelového hřiště 

* úspěšné výběrové řízení na pozici ředitelky Mateřské školy * údržba a péče o hřbitov

* pravidelná údržba společných městských pozemků * zajištění funkčnosti a provozu městských lesů dle

* okolí kostela sv. Vavřince - výstavba nové opěrné zdi platného Lesního hospodářského plánu K. Údolí

ke dvoru městského úřadu, vybudování nového chodníku * zajištění voleb do Krajského zastupitelstva

a schodiště, rekonstrukce zdi u silnice * provoz systému GDPR včetně pověřence

* administrace a vyjmutí zbylé části fotbalového areálu ze * kompletní zajištění odpadového hospodářství

zemědělského půdního fondu * instalace nového prvku na dětské hřiště Staré paneláky

* zajištění všech pozemků pod Velkým Odolenovickým * prodej jedné částí městských lesů

rybníkem do majetku města - směny, koupě * pokračování prací na směně lesních ploch s Lesy ČR, s.p.

* oprava propustku dešťové kanalizace v Odolenovicích * oprava chodníčku před domem čp. 129 v K.Údolí

* instalace nového oplocení u dětského hřiště Staré paneláky * pomoc občanům při omezeních spojených s pandemií


