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Propojení ISÚI a ISKN

 V případě stavebních objektů (ISÚI) a budov (ISKN) byl nastaven 
párovací proces, jehož cílem je vytvoření imaginárního můstku
mezi stavebním objektem a budovou. Zohledňuje se:

 typ budovy/SO,

 část obce,

 číslo domovní (číslo popisné nebo evidenční),

 parcela a k.ú.

ISÚI ISKN
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Propojení ISÚI a ISKN

Aplikace pro kontrolu soulad staveb

 http://a200034.katastr.int/revize/

 Revize stavu dat v ISKN a ISÚI

 Obsahuje budovy v ISKN a stavební objekty v ISÚI, 
které nejsou propojené můstkem

 Ze sestavy je možné získat i informace o existující 
interní reklamaci v ISKN
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Propojení ISÚI a ISKN

Statistika můstku 
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Interní reklamace

 V případě stavebních objektů a budov se pro generování 
interních reklamací a přebírání referenčních údajů, 
využívá párovací můstek.

 Převzetí referenčních údajů z ISÚI do ISKN

 Interní reklamace z ISKN do ISÚI

 Interní reklamace z ISKN jsou určeny pro opravu údajů o 
SO vedeném v ISÚI.
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Reklamace z ISKN do ISÚI (CR045)

 V ISÚI jsou automaticky generovány interní reklamace 
příslušnému editorovi ISÚI na stavební úřady dle jeho 
územní působnosti.

 Generování reklamací typu:

 doplnění stavebního objektu (DSO), 

 oprava stavebního objektu (OSO),

 zrušení stavebního objektu (ZSO).
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Vznik budovy v ISKN
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Vznik budovy v ISKN
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Aktualizace budovy v ISKN
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Aktualizace budovy v ISKN

14. 6. 2016

Bez č.p./č.ev. 271

ISKN ISÚI

Bez č.p./č.ev. 271

S č.p./č.ev.
271

ISKN

S č.p./č.ev. 271

Reklamace 
ZSO

Bez č.p./č.ev. 271

ISÚI



Aktualizace budovy v ISKN
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 Změna typu budovy
 Změna čísla domovního
 Změna části obce
 Změna parcely
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Zrušení budovy v ISKN
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 Reklamace typu Oprava definičního bodu stavebního objektu
(ODSO).

 V případě vzniku či změně DB u budovy, která je spárována s 
SO, je navržen a automaticky v NZ přebrán její DB pro SO.

 V případě změny polygonu u budovy, která je spárována na 
právě jeden SO, jehož DB bude ležet mimo nový polygon této 
budovy, je navržen a automaticky v NZ přebrán její DB pro 
SO.

Reklamace z ISKN do ISÚI (CR068)
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 Musí existovat můstek mezi stavebním objektem a budovou.

 Reklamace jsou zpracovávány převážně automaticky.

Reklamace z ISKN do ISÚI (CR068)
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 Reklamace typu Změna identifikační parcely stavebního 
objektu (ZNPA)

 Generování v případě zrušení parcely v ISKN, na kterou 
má vazbu SO v ISÚI (např. při obnově katastrálního 
operátu, pozemkové úpravy, dělení parcel, přečíslování, 
atd.). 

 Zpracování reklamací ZNPA bylo zdokonaleno tak, aby 
usnadnilo práci editorovi na STÚ – zpracování reklamací 
automaticky  

Reklamace z ISKN do ISÚI (CR060)
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Řešení reklamací v ISÚI

 Postup pro řešení interních i externích reklamací  v 
ISÚI je shodný.

 Zasílání editorovi podle stejného klíče, reklamace v 
ISÚI mají stejný vzhled dle typu vygenerované 
reklamace.
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Řešení reklamací v ISÚI

 Stav jednotlivých reklamací v ISÚI 

 Vložená – reklamace přidělena systémem nebo automaticky 
vygenerovaný NZ systémem byl editorem zrušen.

 Řešená – NZ založen – reklamace je již v řešení, byl založen NZ 
editorem nebo automaticky systémem (ODSO, ZNPA).

 Neplatná – reklamovaný prvek byl již vyřešen (odstraněn) v 
jiném NZ. 

 Vyřízená – reklamace označena ručně za vyřízenou.

 Zamítnutá – reklamace zamítnuta jako neopodstatněná.
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Řešení reklamací v ISÚI

 Detail reklamace

 Informace o reklamovaném prvku, případně návrh 
nového stavu

 Rozlišení zadavatele – agendy 

 Možnost doplnit poznámku

 Označit nesprávnost u prvku
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9. 10. 2014
RÚIAN a ISÚI a jejich vztah k činnostem v 

resortu

Statistika generování reklamací

Doplnění stavebního objektu 
Oprava stavebního objektu 
Zrušení stavebního objektu 
Změna identifikační parcely stavebního objektu 
Oprava definičního bodu stavebního objektu



Otázky?

Děkuji za pozornost.
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