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Číslování budov (stavebních objektů)

číslo popisné
číslo evidenční

Část obce a katastrální území
Obec
Ulice a veřejná prostranství

číslo orientační

Adresy a adresní místa

Praha Brno

Písek Jablonec nad Nisou
Použité zdroje – ClipArt CorelDraw
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Číslo popisné (č.p.)

O přidělení čísla popisného rozhoduje obecní úřad.
Budova musí být označena popisným číslem, pokud 
zákona nestanoví jinak.
Číslo popisné se přiděluje v rámci části obce a musí být 
jedinečnéjedinečné.
Čísla popisná, která byla přidělena, nelze užívat 
opakovaně, a to ani v případě přečíslování.
Samostatnými popisnými čísly se neoznačují 
příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho celku.
Budova se označuje pouze jediným číslem popisným.

Praha Prostějov

Písek Řevnice
Použité zdroje – ClipArt CorelDraw

Číslo evidenční (č.ev.)

Číslo evidenční přiděluje obecní úřad, v rámci části 
obce musí být jedinečné.
Čísla evidenční nelze užívat opakovaně.
Evidenčními čísly se označují:

stavby pro rodinnou rekreacistavby pro rodinnou rekreaci,
stavby dočasné,
budovy, které nevyžadují stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu.



Územní identifikace, adresy a katastr nemovitostí (3)

Část obce

Část obce je evidenční jednotka, která nemá hranice.
V rámci části obce jsou přidělovány a evidovány 
budovy s čísly popisnými a čísly evidenčními, které leží 
v jednom souvislém území. 
Každá obec má minimálně jednu část obceKaždá obec má minimálně jednu část obce.
Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu 
zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých 
území, na nichž se tyto části obce nacházejí.

Část obce   Katastrální území

Obec
Katastrální území A

Katastrální území B Katastrální území C

1507115071
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Obec

Obec je základním územním samosprávným 
společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je 
vymezen hranicí území obce. 
Území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více 
souvislých katastrálních území.ý
Každá část území ČR je součástí území některé obce.
Každá obec má svůj název, který nemusí být jedinečný 
v rámci ČR.
Změny hranic obcí se uskutečňují na základě dohody
zúčastněných obcí.

62536253
Použité zdroje – ClipArt CorelDraw

Ulice a veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, 
tržiště, chodníky, veřejná zeleň a parky přístupné 
každému bez omezení a to bez ohledu na vlastnictví k 
tomuto prostoru.
O názvech ulic a veřejných prostranství rozhoduje j ý p j
obec.
Ulice nebo veřejná prostranství se nepojmenovávají 
shodnými názvy, jsou jedinečné v rámci obce.
O příslušnosti stavebního objektu (adresního místa) do 
ulice rozhoduje obec.
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25 %25 %
Použité zdroje – ClipArt CorelDraw

Číslo orientační (č.o.)

K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích
označeny budovy (adresní místa) vedle popisného čísla 
ještě číslem orientačním.
Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým orientačním 
číslem bude budova (adresní místo) označena.( )
Jako dodatek čísel orientačních může být použit jeden 
znak české abecedy bez diakritických znamének.
Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v 
případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.

Praha Brno

Zlín Prostějov
Použité zdroje – ClipArt CorelDraw
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Adresní místo

Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze 
ve vztahu ke stavebnímu objektu přiřadit adresu.
Na jeden stavební objekt může mít vytvořeno vazbu 
více adresních míst. 
Adresní místo může existovat pouze s vazbou naAdresní místo může existovat pouze s vazbou na 
číslovaný stavební objekt (č.p. a č.ev.), nikoliv 
samostatně.
V případě, že dochází k zániku stavebního objektu, tak 
současně s objektem zanikají i všechny navázaná 
adresní místa.

Stavební objekt Adresní místoAdresní místo

Adresní místo

(č.p. nebo č.ev.)
Adresní místo

Adresní místo

Adresní místo

Kobylisy č.p. 1800

Vršní 1800/16
Kobylisy
182 00 Praha 8

Chaberská 1800/1
Kobylisy
182 00 Praha 8

Pod sídlištěm 1800/9
Kobylisy
182 00 Praha 8

Použitý zdroj – print screen dálkového přístupu do KN  https://katastr.cuzk.cz/ 
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Adresa

Adresou kombinace názvu a atributů územních prvků a 
evidenčních jednotek, která jednoznačně určuje adresní 
místo.
Adresa je referenčním údajem podle zákona o 
základních registrech.g
Právním předpisem, který upravuje způsob zápisu 
adresy, je vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním 
registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 

V Pláni 343/26 
Lh tkLhotka
142 00  Praha 4

VDP: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21892032
Použitý zdroj – foto autor

V Pláni 343/26
Lhotka
142 00 Praha 4

Použitý zdroj – print screen dálkového přístupu do KN  https://katastr.cuzk.cz/ 
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Použité zdroje

snímky 3,5,12,14 a 16 – clipart CorelDraw
snímek 19 a 22 – print screen dálkového přístupu do KN  
https://katastr.cuzk.cz/
snímek 21 – foto autor

357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí
256/2013 Sb. Katastrální zákon
http://www.szrcr.cz/registr-uzemni-identifikace-adres-a-
nemovitosti

Projekt 
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Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví 
a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

CZ.1.07/3.2.11/03.0115

je finančně podpořen Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.


