Městská část Praha-Klánovice
Zastupitelstvo městské části

Usnesení

15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice
konané dne 28. 1. 2021

č. 15.ZMČ xxx/2021
Obnovení procesu přidělení orientačních čísel pro budovy v k. ú. Klánovice

Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. bere na vědomí
zákonnou povinnost označovat budovy na území hl. m. Prahy číslem orientačním,
II. bere na vědomí
informaci o historickém procesu přidělení čísel a o aktuálním stanovisku MHMP v této věci,
III. souhlasí
s dokončením procesu přidělení orientačních čísel na území MČ Praha-Klánovice,
IV. žádá
Magistrát hl. m. Prahy o přidělení orientačních čísel na území MČ Praha-Klánovice,
V. ukládá
starostce zaslat uvedenou žádost na příslušný odbor magistrátu,
Termín do 1. 2. 2021,
VI. ukládá
tajemníkovi informovat občany o této změně a jejích důsledcích.
Termín do 1. 4. 2021.

Mgr. Zorka Starčevičová
starostka MČ Praha-Klánovice

MUDr. Jiří Bek
místostarosta MČ Praha-Klánovice

Důvodová zpráva
Už po několik volebních období se na jednání rady a zastupitelstva vrací téma doplnění stávajícího
systému označování budov na území MČ Praha-Klánovice s cílem zlepšit orientaci jako občanů, tak
složek IZS. V roce 2010 bylo zastupitelstvem schváleno usnesení, ve kterém byl magistrát požádán
o přidělení orientačních čísel a „uvedení této změny v život“. V dalších letech probíhala jednání
MČ Praha-Klánovice a MHMP, která vyústila v závěr, že celá změna se odehraje do prosince 2012.
Na straně magistrátu proběhlo pracovní očíslování všech budov v Klánovicích, nicméně nedošlo k
jejich zápisu do registru územní identifikace adres a nemovitostí, protože byly pozastaveny kroky
na straně naší MČ. Z historických pramenů vyplývá, že nebyla shoda na barvě cedulky orientačního
čísla, vedla se debata o rozložení nákladů a byla obava, že vyvolaná změna bude vyžadovat výměnu
všech dokladů. Následkem toho vznikl poměrně nepřehledný systém, kdy budovy kolaudované před
termínem navrženého plošného přečíslování mají pouze číslo popisné a budovy novější mají obě
čísla – popisné i orientační.
V letošním roce došlo z iniciativy místostarosty MUDr. Jiřího Beka k obnově záměru. Byly
dohledány historické prameny včetně kompletních číslovacích plánů a došlo ke kontaktování
příslušného odboru MHMP. Ten potvrdil, že je připraven dotáhnout proces přerušený v roce 2012 a
ze strany Klánovic jen žádá o opětovný souhlas zastupitelstva.
Důležitou okolností je fakt, který vyplývá z paragrafu 14, odstavce 4 zákona 131/2000, o hl. m.
Praze. Zde je výslovně uvedeno, že „K usnadnění orientace se budovy v jednotlivých ulicích a na
jiných veřejných prostranstvích označují vedle popisného čísla ještě číslem orientačním.“ Jinými
slovy, Praha je jedinou obcí v republice, která má zákonnou (byť beztrestnou) povinnost označovat
budovy orientačním číslem.
MHMP potvrdil, že doplnění nového orientačního čísla ke stávajícím číslům popisným neznamená
pro občana bezpodmínečnou nutnost výměny občanského průkazu, protože i stávajícím číslem je
místo jednoznačně identifikovatelné. Nicméně adresa občana v občanském průkazu bude po změně
neúplná, proto má občan právo na bezplatnou výměnu průkazu, pokud o toto zažádá.
Od doby platnosti zákona 131/2000, o hl. m. Praze nemůže Praha ani její část nařídit vzhled tabulky
popisného a orientačního čísla, jejich vzhled je pouze doporučený. V soulasu s paragrafem 14,
odstavcem 6 zákona 131/2000 je „Vlastník budovy povinen na svůj náklad označit budovu číslem
určeným hlavním městem Prahou a udržovat je v řádném stavu.“ Z toho vyplývá, že MČ PrahaKlánovice nemusí (a ani nemůže) nařídit povinný vzhled cedulky a není povinna zajistit jejich
výrobu.

