
Zásady pro označování budov čísly popisnými ve městě Turnov

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Tyto zásady stanoví jednotný druh tabulek s čísly popisnými pro označování budov a čísly 
evidenčními pro stavby pro individuální rekreaci ( rekreační chaty, chalupy, zahradní domky, chatky) 
na území města Turnova
(2) Obecné povinnosti vlastníků nemovitostí při označování budov čísly popisnými upravují zvláštní 
předpisy.1)

1) Zákon č.128/2000 Sb., o obcích ( obecné zřízení ), v platném znění, Vyhláška MV č.326/2000 Sb., 
o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění 
čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování 
přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, v platném znění

Článek 2
Provedení čísel popisných a evidenčních

(1) Za jednotný druh tabulky pro označování budov na území města Turnova se stanoví:
a) plechová tabulka o rozměrech 200x160 mm, smaltovaná v barevném provedení tmavě modrý 
podklad, bílá arabská číslice výšky 75 mm (přidělené číslo popisné) , bílý rámeček
b) plechová tabulka o rozměrech 200x160 mm, smaltovaná v barevném provedení tmavě červený 
podklad, bílá arabská číslice výšky 75 mm (přidělené číslo evidenční ) , bílý rámeček
(2) Jakákoliv jiná ztvárnění čísla popisného nebo evidenčního mohou být umístěna na budově pouze 
za podmínky, že na viditelném místě jsou umístěna čísla v podobě dle této vyhlášky

Článek 3
Umístění čísla popisného a evidenčního

(1) Každý vlastník stavebního objektu, kterému bylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, je 
povinen zajistit jeho umístění na objektu nebo v těsné blízkosti hranice pozemku tak, aby bylo 
viditelné.
(2) Každý stavební objekt, který se nachází ve vzdálenosti menší než 50 m od příslušné ulice nebo 
veřejného prostranství, musí mít umístěno číslo popisné nebo evidenční nad nebo vedle hlavního 
vchodu. Příslušnou ulicí se rozumí příslušná ulice nebo veřejné prostranství, ve které je číslo popisné 
– evidenční přidělené stavebnímu objektu evidované na Městském úřadu v Turnově.
(3) Hlavním vchodem u stavebních objektů se touto vyhláškou rozumí vchod do objektu ve směru do 
příslušné ulice, ve které je číslo popisné nebo evidenční evidováno na Městském úřadu v Turnově.
(4) V případě, že stavební objekt nemá hlavní vchod ve směru do příslušné ulice, smí být číslo 
popisné nebo evidenční umístěno na stavebním objektu a to lícem k příslušné ulici. 
(5) Je-li stavební objekt vzdálen od příslušné ulice více jak 50 m, musí být číslo popisné nebo 
evidenční umístěno tak, aby bylo čitelné z této příslušné ulice (tj. na hranici pozemku nebo v její 
těsné blízkosti). 
(6) Jiné způsoby umístění čísla popisného na stavebním objektu nejsou přípustné. 

Článek 4
Sankce

Za neoznačení budovy číslem popisným může Rada města Turnova nebo Městský úřad Turnov uložit 
pokutu až do výše 10 000 Kč.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1) Tyto zásady stanovil Městský úřad Turnov, stavební úřad 

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

V Turnově dne 1.2.2005
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