Zásady města Hustopeče,
kterými se určuje způsob číselného značení domů
Rada města Hustopeče na své schůzi dne 02.10.2007, v návaznosti na ustanovení § 31, § 32,
§ 33 a v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schválila vydání následujících zásad :
Čl. 1
Označení budov čísly
Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými městským
úřadem (tj. číslem popisným, evidenčním nebo orientačním) a udržovat je v řádném stavu.
Čl. 2
Přidělování čísel
Čísla podle Čl. 1 těchto zásad sloužící k číselnému označení budov, přiděluje občanům
správní odbor Městského úřadu Hustopeče.
Každá budova se označuje pouze jedním číslem popisným nebo evidenčním. Spojí li se dvě
nebo více budov stavebně v jednu, má tato budova čísla původních budov do nového
rozhodnutí městského úřadu o tom, jakým číslem popisným, evidenčním nebo číslem
orientačním bude budova označena.
Čl. 3
Barva a provedení čísel k označení budov
Čísla popisná, evidenční nebo orientační se musí vzájemně barevně odlišovat. Barva podkladu
musí být odlišná od barvy číslic. Čísla mohou být také sestavena z jednotlivých číslic
upevněných na fasádě budovy nebo mohou být provedena formou tabulek. Jednotlivá čísla
nebo tabulky musí být zhotoveny z trvanlivého materiálu. Čísla musí být dostatečně veliká,
aby byla čitelná z přilehlé veřejné komunikace. K číslování se užívá arabských číslic.
Pro provedení čísel popisných, evidenčních nebo orientačních není předepsána pevná forma
zhotovení, musí však splňovat podmínky uvedené v tomto článku.
Čl. 4
Umístění čísel k označení budov
Čísla popisná, evidenční nebo orientační se umisťují na budovu vždy tak, aby byla dostatečně
viditelná z přilehlé veřejné komunikace, a to pokud možno ve výšce nejméně 2 metry nad
zemí.

Čl. 5
Termíny umístění tabulek s čísly
Nové budovy musí být označeny čísly popisnými, orientačními či evidenčními nejpozději do
15 dnů od přidělení čísla správním odborem Městského úřadu Hustopeče.
Vlastníci stávajících budov označí své nemovitosti v souladu s těmito zásadami nejpozději do
31.12.2007.
Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení
Na dodržování těchto zásad a plnění povinností občanů dohlížejí pověřené orgány města
Hustopeče. Jejich porušování bude posuzováno jako přestupek ve smyslu ustanovení § 47 a §
47b zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 58
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto zásady nabývají platnosti dne 02.10.2007.
V Hustopečích dne 02.10.2007
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