Bud 2004

Jednorázové šetření
o budovách bez bytu

Registrováno
ČSÚ ČV 120/04
ze dne 11.7. 2003
IKF 721004

k 1.1.2004

Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2004. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana individuálních údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný dotazník laskavě doručte do 31. března 2004 na adresu:
ČSÚ – registr sčítacích obvodů Pardubice, U Divadla 828, P.O.BOX A11, 530 02 PARDUBICE
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.czso.cz
Informace na číslech: telefonní ústředna 466 613 240 až 242, fax 466 613 243

Zpravodajská jednotka
Název stavebního úřadu……………………………………………………

Pořadové číslo SÚ
C

Z

0

Uveďte celkový počet vyplněných formulářů Bud 2004……………………………..…………..
Uveďte číslo použitého formuláře Bud 2004………………………………………………..

Dotazník
sestavil:

Jméno a příjmení
Telefon
Fax
E-mail

Podpis
Datum

Vyplnění záhlaví výkazu:
Pořadové číslo SÚ– osmimístný kód stavebního úřadu – skládá se ze šestimístného kódu dle klasifikace CZ-NUTS a
dvoumístného kódu pořadí SÚ – přiděleno ČSÚ, OGZ Brno.

Společné vysvětlivky:
Zpravodajskou povinnost k výkazu mají státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 117, 120,
121).
Zjišťování zahrnuje období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003. Vztahuje se na každou dokončenou nebo zrušenou
budovu, v níž neexistuje ani jeden byt a které je obcí přiděleno číslo popisné či evidenční. Definování budovy
vyplývá z Klasifikace stavebních děl CZ-CC ČSÚ. Základní vysvětlivky jsou na poslední straně formuláře.
Zahrnují se též samostatně používané podzemní prostory, pokud mají přidělené číslo popisné či evidenční. Šetření
se netýká budov s čísly domovními, vzniklých změnou účelu užívání bez stavebních úprav.
V případě vzniku (dokončení budovy) se vyplňuje oddíl I. , v případě zániku (odstranění budovy) se vyplňuje
oddíl II. Vždy vyplňte záhlaví dotazníku.
V případě, že nepřichází v úvahu vyplnění oddílu I. či II., vyplňte pouze záhlaví dotazníku.
Údaje vyplňte, prosím, hůlkovým písmem. Dotazník je možné zaslat v elektronické podobě.

I. Vznik budovy bez bytu a její identifikace, klasifikace
1.

Obec

Datum

nabytí právní moci daného
rozhodnutí v roce 2004

název

Bud 2004

Městská část/městský obvod v
Hlavním městě Praze,
ve statutárním městě
název

Katastrální území

Část obce

název

název

……..…………………………….. ……………………………………. ………………………………..
kód obce
……………………………………. ………………………………..
5

Druh čísla domovního

Číslo orientační

Číslo domovní

…………………………………..
kód části obce

Sčítací obvod

Ulice a veřejné prostranství

vyplňte:

název

1 = č. popisné
2 = č. evid.
3 = číslo náhradní

…………..…………………….

pořadové číslo SO v rámci okresu

………………..……………….

Klasifikace budovy

Parcelní skupina a parcelní
číslo

dle Klasifikace stavebních děl
CZ-CC

parcelní skupina
kmenové číslo
poddělení

Komentář:
Má dokončená stavba (budova) s výše uvedeným číslem domovním další čísla popisná či evidenční?
Pokud ano, uveďte:
1

2

3

4

5

6

7

čp./čev.
č. orient.
parcela

2.

Datum

nabytí právní moci daného
rozhodnutí v roce 2004

Obec
název

Městská část/městský obvod v
Hlavním městě Praze,
ve statutárním městě
název

Katastrální území

Část obce

název

název

……..…………………………….. ……………………………………. ………………………………..
kód obce
……………………………………. ………………………………..
5

Druh čísla domovního

Číslo orientační

Číslo domovní

…………………………………..
kód části obce

Sčítací obvod

Ulice a veřejné prostranství

vyplňte:

název

1 = č. popisné
2 = č. evid.
3 = číslo náhradní

…………..…………………….

pořadové číslo SO v rámci okresu

………………..……………….

Parcelní skupina a parcelní
číslo
parcelní skupina
kmenové číslo
poddělení

Klasifikace budovy
dle Klasifikace stavebních děl
CZ-CC

Komentář:
Má dokončená stavba (budova) s výše uvedeným číslem domovním další čísla popisná či evidenční?
Pokud ano, uveďte:
1

2

3

4

5

6

7

čp./čev.
č. orient.
parcela

3.

Obec

Datum

nabytí právní moci daného
rozhodnutí v roce 2004

název

Městská část/městský obvod v
Hlavním městě Praze,
ve statutárním městě
název

Katastrální území

Část obce

název

název

……..…………………………….. ……………………………………. ………………………………..
kód obce
……………………………………. ………………………………..
5

Druh čísla domovního

Číslo orientační

Číslo domovní

Ulice a veřejné prostranství

vyplňte:

název

1 = č. popisné
2 = č. evid.
3 = číslo náhradní

…………..…………………….

Parcelní skupina a parcelní
číslo
parcelní skupina
kmenové číslo
poddělení

…………………………………..
kód části obce

Sčítací obvod
pořadové číslo SO v rámci okresu

………………..……………….

Klasifikace budovy
dle Klasifikace stavebních děl
CZ-CC

Komentář:
Má dokončená stavba (budova) s výše uvedeným číslem domovním další čísla popisná či evidenční?
Pokud ano, uveďte:
1
čp./čev.
č. orient.
parcela

2

3

4

5

6

7

II. Zánik budovy
1.

Datum účinnosti
zániku v roce 2003

Bud 2004
Část obce - název

Druh čísla domovního

Číslo domovní

1 = číslo popisné
2 = číslo evidenční
……………………………………………. 3 = číslo náhradní
2.

Datum účinnosti
zániku v roce 2003

Část obce - název

Druh čísla domovního

Číslo domovní

1 = číslo popisné
2 = číslo evidenční
……………………………………………. 3 = číslo náhradní
3.

Datum účinnosti
zániku v roce 2003

Část obce - název

Druh čísla domovního

Číslo domovní

1 = číslo popisné
2 = číslo evidenční
……………………………………………. 3 = číslo náhradní

III. Komentáře
K I. oddílu

Ke II. oddílu

Společné vysvětlivky – pokračování:
Klasifikace stavebních děl CZ-CC, ČSÚ – uvede se kód dle klasifikace sekce 1 – Budovy, divize 12 - Budovy nebytové a to
v podrobnosti skupiny a třídy v rozmezí hodnot šestimístných kódů 121111 až 127419. Jde o následující skupiny budov, které jsou
rozčleněny do podrobnějších tříd: hotely a obdobné budovy, budovy administrativní, budovy pro obchod, budovy pro dopravu a
telekomunikace, budovy pro průmysl a skladování, budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví,
budovy nebytové ostatní.
Kód obce (ZÚJ) – uvede se šestimístný kód z registru prostorových jednotek ČSÚ, tzn. kód ZÚJ (z oboru čísel 500010 až 599999).
Kód části obce – uvede se šestimístný kód dle Standardu informačního systému veřejné správy k prostorové identifikaci v případě
Prahy a statutárních měst se uvede kód části obce příslušný do městské části/obvodu schváleného usnesením vlády ČR ze dne 18.
srpna 1993 č. 448 (z oboru čísel 000010 až 499999).
Číslo orientační – vyplní zpravodajská jednotka dle návodu uvedeného ve Standardu ISVS k prostorové identifikaci – nabývá hodnot
001A až 999Z.
Druh čísla domovního – vyplní se druh čísla domovního (1 = číslo popisné, 2 = číslo evidenční, 3 = číslo náhradní).
Číslo domovní – vyplní se číslo popisné, evidenční či náhradní. Příklad vyplnění domovního čísla: vyplňte zprava a zleva případně
doplňte nulami, např. čd. 119 vyplňte jako 00119. Je-li stavba (budova) označena více čísly popisnými či evidenčními (případně
orientačními), uveďte nižší z nich a zbývající vypište do komentáře.
Sčítací obvod – pořadové číslo SO v rámci okresu – vyplní stavební úřad s využitím podkladů od ČSÚ, odboru statistických registrů.
Parcelní skupina nabývá hodnot 1 a 2 dle příslušných předpisů a číselníku ČÚZK. Parcelní číslo – tvoří jej pětimístné kmenové
číslo stavební parcely a třímístné poddělení parcelního čísla. Každá součást se vyplní samostatně zprava a zbylá část se doplní nulami
zleva (např. 101013001 znamená stavební parcelu č. 1013/1 v katastrálním území s odděleným číslováním parcel).
Datum nabytí právní moci daného rozhodnutí, např. zániku v roce 2003: např. datum 5.7. vyplňte prosím jako 0507.

