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Pokyn předsedy ČUS
ze dne 8.10.2013

k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2013

Čl. I.
Tento pokyn předsedy ČUS je vydáván na základě zmocnění VV ČUS ze dne 8. října
2013 - usnesení č. 13/24/313 (v návaznosti na Pokyn předsedy ČSTV č.1/200 ze dne 31.1.2003
k šetření o stavu majetku ČSTV a subjektů sdružených, ke dni 1.1.2003). Slouží k udržení
aktuální databáze údajů o sportovních zařízeních ve vlastnictví nebo v užívání SK a TJ,
v okresních sdruženích a národních sportovních svazech sdružených v ČUS, která byla
pořízena na základě šetření o stavu majetku, uskutečněného v roce 2003 a je každoročně
pravidelně aktualizována.
Čl. II.
Základním souborem dat pasportu sportovních zařízení jsou údaje v informačním
systému ČUS, získané aktualizací k 31. prosince 2012. Jsou to údaje o objektech a zařízeních,
sloužících ke sportovní a tělovýchovné činnosti ČUS a členských subjektů ČUS, které jsou v
jejich vlastnictví, v nájmu (v provozu), v zákonné výpůjčce nebo v jiném existujícím právním
vztahu, umožňujícím užívání sportovních zařízení a majícím dopad na ekonomiku členských
subjektů.
Vlastní aktualizace dat se provede pouze v těch případech, kdy u těchto sportovních
zařízení došlo od poslední aktualizace ke změnám v právních vztazích, k zásadním změnám
pasportem sledovaných technických parametrů, nebo k novému nabytí takových zařízení.
Povinnost aktualizovat údaje pasportu se stanovuje vždy, i tehdy, kdy bylo sportovní zařízení
vybudováno nebo zhodnoceno realizací investiční akce s účastí dotace ze státního rozpočtu
z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí ČR, s účastí
dotací z územních rozpočtů nebo finančních zdrojů mimo státní a územní rozpočty.
Aktualizovat data pasportu je nutné v nejblíže stanoveném termínu po předání vybudovaného
díla do užívání.
Čl. III.
Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů v kartě pasportu jsou uvedeny
v přílohách. Při použití elektronického zpracování se údaje opravují a doplňují dle uživatelské

příručky pro úroveň SK/TJ, která je součástí softwaru IS ČUS a je k dispozici na každém
počítači, kde je software nainstalován (soubor N_CSTV_TJ.doc v adresáři c:\sport_tj),
případně je dostupná na internetové stránce ČUS (http://www.cuscz.cz/sluzbyservis/program-ke-stazeni.html).
Pro zpracování v tiskové podobě použijí SK/TJ, případně svazy, formulář „Karta pasportu“ a
všechny návazné číselníky a vysvětlivky tvořící nedílnou součást tohoto pokynu (viz příloha
č.1 až příloha č.5).
a)

SK/TJ - způsob sběru aktualizovaných údajů o sportovních zařízeních a termín jejich
předání určuje svým SK/TJ příslušné okresní sdružení ČUS. Doporučuje se stanovit
stejné termíny i způsob předání (elektronicky prostřednictvím software IS ČUS nebo
v písemné podobě), jako pro statistické údaje o členské základně, neboť i na celostátní
úrovni budou termíny totožné.
b) Okresní sdružení ČUS převedou do své databáze IS ČUS – modulu Pasport
aktualizované údaje, které obdržela v elektronické či tiskové formě od SK a TJ, a
v souhrnné podobě je zašlou Výkonnému výboru ČUS do
10.února 2014
výhradně v elektronické formě na emailovou adresu statistika@cuscz.cz.
Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Kováře, pracoviště management
sportu ČUS, kovar@cuscz.cz, tel. 233 017 416;

c)

Svazy sdružené v ČUS zajistí, aby aktualizovaná data o jejich zařízeních byla předána
VV ČUS, v elektronické formě na emailovou adresu statistika@cuscz.cz do
10.února 2014
zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto účely k dispozici.
Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Opatrného, pracoviště management
sporu ČUS, opatrny@cuscz.cz, tel. 233 017 345;

d) ČUS provede kontrolu získaných dat do 20.února 2014 a uskuteční případné konzultace
s okresními sdruženími ČUS, resp. svazy.
e)

Aktualizovaná data budou od 12.března 2014 k dispozici pro :
- krajské organizace ČUS v krajských sestavách
- členské národní sportovní svazy v ČUS v sestavách podle sportů

Čl. IV.
1.

Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů stejně jako
z hlediska problematiky softwaru a elektronické komunikace zabezpečuje pracoviště
management sportu ČUS (statistika@cuscz.cz) , tel. 233 017 416).

2.

Nedílnou součástí tohoto pokynu je :
• Příloha č. 1

- Karta pasportu SZ

• Příloha č. 2

- Pokyny pro vyplňování karty pasportu SZ
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• Příloha č. 3

- Číselník A. Druhy zařízení a druhy povrchů
- Číselník B. Druh soutěže

• Příloha č. 4

- Číselník C. Kódy okresů, vlastnictví majetku, vztahu k majetku a
provozní způsobilosti objektu

• Příloha č. 5

- Číselník D. Kódy druhu pozemku, způsobu využití pozemku,
kanalizace, vodní zdroje, vytápění, povrchová úprava střechy a
způsob využití zařízení

3.

Tento pokyn zrušuje Pokyn předsedy ČSTV č. 7/2012 ze dne 9. 10. 2012 k aktualizaci
pasportu tělovýchovných zařízení k 31.12.2012.

4.

Tento pokyn nabývá účinnosti dne 8.10.2013

JUDr. Miroslav Jansta, v.r.
předseda ČUS
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Příloha č.1

KARTA PASPORTU SZ
Organizační číslo (SK/TJ, u ostatních IČ)
Pořadové číslo karty
Název (SK/TJ, sdružení, střediska, svazu)
IČ
A.TYP ZAŘÍZENÍ
1. Druh zařízení (dle číselníku)
2. Celková zastavěná plocha v m2
3. Obestavěný prostor v m3
4. Plocha určená ke sportování v m2
4a. Délka v m
4b. Šířka v m nebo sklon v %
5. Plocha určená pro diváky v m2
5a. Počet diváků sedících
5b. Počet diváků stojících
5c. Počet diváků celkem
6. Plocha šaten v m2
6a. Počet šaten
6b. Počet umýváren
6c. Počet WC
7. Osvětlení sportoviště v luxech
8. Světlá výška haly (m)
9. Druh povrchu dle číselníku
B. SPORTOVIŠTĚ
1. Sporty, které lze v zařízení provozovat
2. Nejvyšší možná soutěž
3. Počet drah, hřišť, zatáček,apod.
4. Délka dráhy v m
5. Šířka dráhy v m
6. Výška (haly) v m
7. Výběhová zóna - délka v m
8. Výběhová zóna - šířka v m
C. KATASTR
1. Rozmístnění zařízení
2. Provozní způsobilost
3. Kód okresu
4. Adresa objektu
4a. Ulice
4b. Obec, PSČ
4c. Katastrální území
5. Vztah k nemovitosti dle LV nebo smlouvy
5a. Název vlastníka objektu
5b. Vlastnictví objektu dle číselníku
5c. Vlastnický list objektu
6. Vztah k pozemku dle LV nebo smlouvy
6a. Název vlastníka pozemku
6b. Vlastnictví pozemku dle číselníku
6c. Vlastnický list pozemku
D.POZEMEK
1. Druh pozemku dle číselníku
1a. Poznámka

1.sport
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2.sport

3.sport

4.sport

2. Číslo parcely - stavební
3. Výměra objektu (m2)
4. Číslo parcely - pozemková
5. Výměra pozemku (m2)
6. Kanalizace
7. Vytápění
8. Vodní zdroj
9. Povrchová úprava střechy
10. Způsob využití pozemku
11. Poznámka
E. PLÁTCE A CENA NEMOVITOSTI
1. IČ plátce daně nemovitosti
1a. Název plátce daně
2. Cena nemovitosti v tis. Kč

Cena stanovená soudním
znalcem

2a. Objektu
2b. Pozemku
3. Rok zápisu do účetnictví
F. VÝSTAVBA, Provozní způsobilost
1. Rok výstavby
2.Rok posledních úprav
3. Poznámky (rok, náklady, příspěvek, popis)
G. DALŠÍ ÚDAJE - poznámky (datum, text)
H. AUTORIZACE ÚDAJŮ
Pasport sestavil:

Razítko, datum, podpis

Zpracováno k 31.12.2013
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Příloha č.2
Pokyny pro vyplňování karty PASPORT

Každou kartu ukládejte jako samostatný soubor

Organizační číslo (SK/TJ, u ostatních IČ)
Pořadové číslo karty
Název (SK/TJ, sdružení, střediska, svazu)
IČ

povinné
povinné
povinné
nepovinné

číslo SK/TJ přidělené ČUS, u s.r.o. vyplníte IČ
číslo karty je kontrolováno proti duplicitě v rámci SK/TJ
název SK/TJ, doplní se při pořizování v programu IS ČUS
IČ vyplňte v případě, že se liší od organizačního čísla

A.TYP ZAŘÍZENÍ
1. Druh zařízení (dle číselníku)
2. Celková zastavěná plocha v m2
3. Obestavěný prostor v m3
4. Plocha určená ke sportování v m2
4a. Délka v m
4b. Šířka v m nebo sklon v %
5. Plocha určená pro diváky v m2
5a. Počet diváků sedících
5b. Počet diváků stojících
5c. Počet diváků celkem
6. Plocha šaten v m2
6a. Počet šaten
6b. Počet umýváren
6c. Počet WC
7. Osvětlení sportoviště v luxech
8. Světlá výška haly (m)
9. Druh povrchu dle číselníku

povinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
povinné

vyplňte kód zařízení uvedený v číselníku A. druh zařízení
údaj je v metrech čtverečných
údaj je v metrech krychlových
čistá plocha sportovišť

B. SPORTOVIŠTĚ
1. Sporty které lze v zařízení provozovat
2. Nejvyšší možná soutěž
3. Počet drah, hřišť, zatáček,apod.
4. Délka dráhy v m
5. Šířka dráhy v m
6. Výška (haly) v m
7. Výběhová zóna - délka v m
8. Výběhová zóna - šířka v m

plocha pro diváky v metrech čtverečných

při pořizování se vypočte = počet diváků sedících + stojících
šatny

vyplňte kód zařízení uvedený v číselníku A. druh zařízení

není povinné pořídit sportoviště, další sportoviště - použijte sloupec 2 atd.
povinné v případě pořízení věty sportoviště
údaje pro vyplnění jsou uvedeny v číselníku B.Sportoviště
načítání sportovišť končí prázdným sloupcem
na více sportovišť než 4 přidejte sloupce (G atd.)
výška není povinná, uvést pouze u hal

C. KATASTR
1. Rozmístnění zařízení
2. Provozní způsobilost
3. Kód okresu
4. Adresa objektu
4a. Ulice
4b. Obec, PSČ
4c. Katastrální území
5. Vztah k nemovitosti dle LV nebo smlouvy
5a. Název vlastníka objektu
5b. Vlastnictví objektu dle číselníku
5c. Vlastnický list objektu
6. Vztah k pozemku dle LV nebo smlouvy
6a. Název vlastníka pozemku
6b. Vlastnictví pozemku dle číselníku
6c. Vlastnický list pozemku

nepovinné číslo nadřízené karty, je-li součástí komplexu budov
povinné
vyplňte kód způsobilost dle číselníku C.katastr
nepovinné vyplňte kód okresu dle číselníku C.katastr v případě,
že zařízení je fyzicky v jiném okresu
povinné
povinné
nepovinné
povinné
vyplňte kód vztahu k majetku dle číselníku C.katastr
povinné
povinné
vyplňte kód vlastnictví majetku dle číselníku C.katastr
povinné
povinné
vyplňte kód vztahu k majetku dle číselníku C.katastr
povinné
povinné
vyplňte kód vlastnictví majetku dle číselníku C.katastr
povinné

D.POZEMEK
1. Druh pozemku dle číselníku

povinné

1a. Poznámka

nepovinné
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vyplňte kód druhu pozemku dle číselníku 1v kartě
D.údaje

2. Číslo parcely - stavební

nepovinné

3. Výměra objektu (m2)
4. Číslo parcely - pozemková

nepovinné
nepovinné

5. Výměra pozemku (m2)
6. Kanalizace
7. Vytápění
8. Vodní zdroj
9. Povrchová úprava střechy
10. Způsob využití pozemku
11. Poznámka

nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné

E. PLÁTCE A CENA NEMOVITOSTI
1. IČ plátce daně nemovitosti
1a. Název plátce daně
2. Cena nemovitosti v tis. Kč
2a. Objektu
2b. Pozemku
3. Rok zápisu do účetnictví
F. VÝSTAVBA, Provozní způsobilost
1. Rok výstavby
2.Rok posledních úprav
3. Poznámky (rok, náklady, příspěvek, popis)
G. DALŠÍ ÚDAJE - poznámky (datum, text)

č.parcely1, č.parcely2, č.parcely3,…. (u více parcel na
jednom objektu )
součet ploch všech parcel v m2
č.parcely1, č.parcely2, č.parcely3,…. (u více parcel na
jednom objektu )
součet ploch všech parcel v m2
vyplňte kód dle číselníku 6 v kartě D.údaje
vyplňte kód dle číselníku 8 v kartě D.údaje
vyplňte kód dle číselníku 7 v kartě D.údaje
vyplňte kód dle číselníku 9 v kartě D.údaje
vyplňte kód dle číselníku 2 v kartě D.údaje

povinné, pouze u vlastnictví ČR a obce nepovinné
povinné, pouze u vlastnictví ČR a obce osvobozeno - nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné
nepovinné počet není omezen, přidávejte řádek 3.
nepovinné počet není omezen, přidávejte řádek F.

Zpracováno k 31.12.2013

Poznámky :

V tiskových i elektronických sestavách musí být vždy přesně uvedeno :
-

celý název SK/TJ** podle znění vlastních stanov,

-

IČ (dříve IČO) přidělené pro SK/TJ statistickým úřadem; IČ SK/TJ je zpravidla
osmimístné; pokud je IČ šestimístné, je třeba předepsat na prvních dvou místech nuly,

-

organizační číslo ČUS, které SK/TJ přidělil výkonný výbor příslušného okresní sdružení.

**

Celý název SK/TJ je nutné uvádět vždy naprosto přesně a úplně tak, jak je zaregistrováno na
MV ČR.
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Příloha č.3
Číselník A
Číselník Druh zařízení
kód
název

Číselník Druh povrchu
kód

070301
080301
030415
030604
030504
031103
030300
030302
030303
030318
030313
030301
030312
030310
030309
030308
030306
030307
030304
030305
030314

Autokempinky
Bufety (včetně automatů)
Bowling
Dětské bazény
Dětské bazény kryté
Domy Horské služby
Dráhy a stadiony bez spec. označení
Dráhy a stadiony pro cyklistiku
Dráhy a stadiony pro dostihy
Dráhy a stadiony pro jachting
Dráhy a stadiony pro kanoistiku (přírodní)
Dráhy a stadiony pro atletiku
Dráhy a stadiony pro lukostřelbu
Dráhy a stadiony pro lyžařské můstky
Dráhy a stadiony pro lyžování - běh
Dráhy a stadiony pro lyžování - sjezdové disciplíny
Dráhy a stadiony pro rychlobruslení (přírodní)
Dráhy a stadiony pro rychlobruslení (um. chlazené)
Dráhy a stadiony pro sáně a boby (přírodní)
Dráhy a stadiony pro sáně a boby (uměle chlazené)
Dráhy a stadiony pro veslování (přírodní)

030319
030320
030321
030316
030317
080104
030403
080204
070100
030213
030209
030214
030203
030201
030211
030202
030206
030215
030216
030212
030217
030208
030207
030210
030205
030204
030101

Dráhy a stadiony pro vodní lyžování
Dráhy a stadiony pro vodní motorismus
Dráhy a stadiony pro kolečkové bruslení
Dráhy a stadiony pro vodní slalom (přírodní)
Dráhy a stadiony pro vodní slalom (umělé)
Gril, bary - snack bary
Haly pro stolní tenis
Hostince
Hotely
Hřiště a stadiony bez spec. označení
Hřiště a stadiony pro badminton
Hřiště a stadiony pro baseball
Hřiště a stadiony pro basketbal
Hřiště a stadiony pro fotbal
Hřiště a stadiony pro golf
Hřiště a stadiony pro házenou
Hřiště a stadiony pro házenou národní
Hřiště a stadiony pro hokejbal
Hřiště a stadiony pro korfbal
Hřiště a stadiony pro minigolf
Hřiště a stadiony pro nohejbal
Hřiště a stadiony pro pozemní hokej
Hřiště a stadiony pro rugby
Hřiště a stadiony pro softbal
Hřiště a stadiony pro tenis
Hřiště a stadiony pro volejbal
Hřiště pro děti, mládež, dospělé a areály zdraví
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

název

neurčeno
tráva
speciální tráva
škvára
mlatová úprava
písek
antuka
asfalt
beton
vlýsky
palubky
tekoucí voda
stojatá voda
upravovaná voda
přihřívaná voda
přírodní ledová plocha
ledová plocha uměle chlazená
dřevo
sníh
technický sníh
umělý povrch

080102
030218
030315
080201
080105
030502
030501
030407
030408
030405
030703
030700
030701
030406
070300
070401
070400
030904
030903
030902
030901
031001
031000
031002
070201
030414
080302
080300
080200
080100
031400
030505
030605
070200
030602
030601
030800
030802
030801
080203
030500
030600
080103
031302
031300
031500
031501
030803
030606
031301
070204
080101
031303
031401

Jídelny, včetně jídelen se samoobsluhou
Jízdárny otevřené (kolbiště, park-court)
Kanoistický a veslařský kanál
Kavárny
Koliby - salaše
Kryté bazény 25 m
Kryté bazény 50 m
Kryté cyklistické dráhy
Kryté jízdárny
Kryté atletické dráhy
Lezecké stěny
Kryté zimní stadiony
Kryté zimní stadiony uměle chlazené
Kuželny
Lehká ubytovací zařízení
Letní tábory dětí a mládeže
Letní tábory dětí a mládeže (trvalé)
Loděnice ostatní (víceúčelové)
Loděnice pro jachting
Loděnice pro kanoistiku
Loděnice pro veslování
Lyžařské lanovky
Lanové dráhy ostatní
Lyžařské vleky
Motely
Nafukovací haly
Občerstvení
Odbytová střediska s funkcí doplňkového stravování
Odbytová střediska s funkcí společensko - zábavní
Odbytová střediska s funkcí stravovací
Ostatní (hospodářské součásti) samostatně stojící
Ostatní kryté bazény
Ostatní otevřené bazény 50 m
Ostatní ubytovací zařízení
Otevřené bazény 25 m
Otevřené bazény 50 m
Otevřené zimní stadiony a kluziště
Otevřené zimní stadiony s přírodním ledem
Otevřené zimní stadiony uměle chlazené
Pivnice
Plavecké bazény kryté
Plavecké bazény otevřené
Pohostinství
Posilovny, fitnes centra
Prostory pro regeneraci sil
Provozní objekty
Provozní objekty
Přírodní kluziště
Přírodní koupaliště
Regenerace
Rekreační chatové a srubové osady
Restaurace, včetně motorestů
Samostatné sauny
Sklady a pomocné provozy
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030503
030603
030404
030411
031102
070302
030311
031200
031201
031202
030413
030400
030412
030401
030402
070303
070203
070202
031101
080202
070304
030410
030409
080303
031402
031100
030804
030100
030805

Skokanské bazény
Skokanské bazény
Spec. tělocvičny pro sport. gymnastiku
Speciální tělocvičny pro úpolové sporty
Stanice Horské služby
Stanové tábory a veřejná tábořiště
Střelnice a střelecké stadiony
Šatny a umývárny
Šatny a umývárny samostatně stojící
Šatny a umývárny v tribunách
Tělocvičny a haly pro squash
Tělocvičny a sportovní haly
Tělocvičny neregulérní (ostatní)
Tělocvičny regulérní (min 12x24m)
Tenisové haly
Turistická tábořiště
Turistické ubytovny
Ubytovací hostince
Útulny Horské služby (záchytné sruby)
Vinárny - bary, varieté, viechy, dancingy (I.-III)
Vodácká tábořiště
Vodácké bazény pro kanoistiku
Vodácké bazény pro veslování
Výčepy piva
WC mužů a žen
Zařízení Horské služby
Zařízení pro curling
Zařízení pro rekreační sport
Zařízení pro výrobu techn. sněhu staveb. charakteru

Číselník B

Číselník druhu soutěže

Kód

Soutěže podle statutu světové federace daného sportu
Soutěže podle statutu evropské federace daného sportu
Celostátní mistrovské a pohárové soutěže
Oblastní soutěže
Okresní soutěže
Pouze pro nesoutěžní (rekreační) sport
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6
5
4
3
2
1

Příloha č. 4
Číselník C
Číselník
kód
1
2
3
4
5
6
7

Číselník
kód
1
2
3
4

Číselník
kód

Vlastnictví majetku
název
ve vlastnictví TJ a SK
ve vlastnictví svazů
ve vlastnictví ČUS
ve vlastnictví obce
ve vlastnictví ČR
ve vlastnictví jiné organizace
ve vlastnictví soukromé osoby

Vztah k majetku
název
1
2
3
4
5
6
7

Provozní způsobilost objektu
název
vyhovuje
nevyhovuje - vyžaduje malé úpravy
nevyhovuje - vyžaduje velké úpravy
v rekonstrukci
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vlastník
----příkaz
výpůjčka
nájem
podnájem
spoluvlastnictví

Seznam kódů (číselník) okresních sdružení ČUS
Statistické šetření k 31.12.2013 používá pro číslování SK/TJ nové kódy okresů.

Nový kód

Název

Nový kód

Název

CZ0100

Praha

CZ0111

Praha 1

CZ0425

Most

CZ0112

Praha 2

CZ0426

Teplice

CZ0113

Praha 3

CZ0427

Ústí nad Labem

CZ0114

Praha 4

CZ0511

Česká Lípa

CZ0115

Praha 5

CZ0512

Jablonec nad Nisou

CZ0116

Praha 6

CZ0513

Liberec

CZ0117

Praha 7

CZ0514

Semily

CZ0118

Praha 8

CZ0521

Hradec Králové

CZ0119

Praha 9

CZ0522

Jičín

CZ011A

Praha 10

CZ0523

Náchod

CZ0201

Benešov

CZ0524

Rychnov nad Kněžnou

CZ0202

Beroun

CZ0525

Trutnov

CZ0203

Kladno

CZ0531

Chrudim

CZ0204

Kolín

CZ0532

Pardubice

CZ0205

Kutná Hora

CZ0533

Svitavy

CZ0206

Mělník

CZ0534

Ústí nad Orlicí

CZ0207

Mladá Boleslav

CZ0631

Havlíčkův Brod

CZ0208

Nymburk

CZ0632

Jihlava

CZ0209

Praha-východ

CZ0633

Pelhřimov

CZ020A

Praha-západ

CZ0634

Třebíč

CZ020B

Příbram

CZ0635

Žďár nad Sázavou

CZ020C

Rakovník

CZ0641

Blansko

CZ0311

České Budějovice

CZ0642

Brno-město

CZ0312

Český Krumlov

CZ0643

Brno-venkov

CZ0313

Jindřichův Hradec

CZ0644

Břeclav

CZ0314

Písek

CZ0645

Hodonín

CZ0315

Prachatice

CZ0646

Vyškov

CZ0316

Strakonice

CZ0647

Znojmo

CZ0317

Tábor

CZ0711

Jeseník

CZ0321

Domažlice

CZ0712

Olomouc

CZ0322

Klatovy

CZ0713

Prostějov

CZ0323

Plzeň-město

CZ0714

Přerov

CZ0324

Plzeň-jih

CZ0715

Šumperk

CZ0325

Plzeň-sever

CZ0721

Kroměříž

CZ0326

Rokycany

CZ0722

Uherské Hradiště

CZ0327

Tachov

CZ0723

Vsetín

CZ0411

Cheb

CZ0724

Zlín

CZ0412

Karlovy Vary

CZ0801

Bruntál

CZ0413

Sokolov

CZ0802

Frýdek-Místek

CZ0421

Děčín

CZ0803

Karviná

CZ0422

Chomutov

CZ0804

Nový Jičín

CZ0423

Litoměřice

CZ0805

Opava

CZ0424

Louny

CZ0806

Ostrava-město
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Příloha č. 5
Číselník D
1. Číselník - druh pozemku
16
1
10
17
21
11
6
14
5
18
12
8
19
22
20
2
15
4
7
13
9
3

hřiště a stadiony
jiné plochy
komunikace
koupaliště
kulturní a osvětové plochy
led
lesní pozemek
manipulační plochy
orná půda
ostatní sportoviště
ovocný sad
pastvina
rekreační a ubytovací plochy
skládka
soukromá rekreační plocha
staveniště
svah, skála
trvalý travní porost
vodní plocha
vojenské cvičiště
zahrada
zastavěná plocha a nádvoří

2. Číselník - způsob využití pozemku
11
21
29
20
9
30
3
2
26
12
28
24
23
33
34
22
27
31
18
1
5
8

budova na lesním pozemku
dálnice
dobývací prostor
dráha
garáž
jiná plocha
jiná stavba
kulturní a osvětová plocha
manipulační plocha
nehospodářský les
neplodná půda
ostatní dopravní plocha
ostatní komunikace
plantáž dřevin
rybník
silnice
skládka
skleník
společný dvůr
sportoviště a rekreační plocha
stavba občanského vybavení
stavba pro dopravu

6 stavba pro shromažďování
6. Kanalizace
1 vlastní septik
2 veřejná
3 bez kanalizace

10 stavba pro výrobu a skladování
7 stavba technického vybavení
32 školka (lesní, ovocná, viničná, chmelová)
4 ubytovací zařízení
15 vodní nádrž přírodní

7. Vodní zdroj
1 vlastní (studna)
2 veřejný
3 bez vodního zdroje
8. Vytápění

16 vodní nádrž umělá
13
14
17
19

vodní tok přirozený
vodní tok umělý
zamokřená plocha
zbořeniště

25 zeleň

1 lokální - tuhá (tekutá) paliva
9. Povrchová úprava střechy

2 lokální - ostatní
3 ústřední
4 jiné
5 bez vytápění

1
2
3
4
5
6
7
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cihelné pálené tašky
beton tašky
šindele lepenkové
plech (hliník, pozink, měď)
eternit
asfaltová lepenka
dřevěné šindele

