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EVIDENČNÍ ČÍSLA CHAT
A
PŘEČÍSLOVÁNÍ CHAT V MINULÝCH LETECH
Protože se stále opakují různá nedorozumění v používání čísel chat v katastru naší obce a
množí dotazy na jejich aktuálnost, přinášíme Vám toto vysvětlení.
V 50. a 60. letech minulého století, kdy začala výstavba chat, vzniklo v katastru naší obce šest
chatových oblastí. Novým chatám byla přidělena čísla evidenční /ne tedy čísla popisná/
a v každé oblasti začínala číselná řada číslem 1. Tak došlo k tomu, že bylo přiděleno stejné číslo
až šestkrát.
Při zavádění počítačového zpracování Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen
„ČÚZK“) i jinými institucemi došlo k problému s duplicitními čísly a proto ČÚZK již před
mnoha léty upravil stávající čísla evidenční chat a přiřadil jednotlivým oblastem k číslům
chat „stovky“ takto:
KOPANINKY – zůstalo číslo původní, pouze asi u 20 chat byl k číslu přičten 1000.
Např. k č.ev. 6 vzniklo nově č.ev. 1006 apod.
HORKA – přičteno 200 k číslu původnímu – např. č.ev.1 je nyní 201, č. ev. 101 je nyní 301
BERÁNKA – přičteno 500 k číslu původnímu - např. č. ev. 1 je nyní 501, č.ev. 10 je 510 atd.
LOUČKY – přičteno 900 k číslu původnímu – např. č. ev. 1 je nyní 901, č. ev. 10 je 910 atd.
SUCHÁ – přičteno 700 k číslu původnímu – např. č.ev. 1 je nyní 701, č. ev. 10 je 710 atd.
PAŘEZÍ – přičteno 600 k číslu původnímu – např. č. ev. 1 je nyní 601, č. ev. 10 je 610 atd.
I v číslech u posledních pěti oblastí jsou výjimky, kdy „stovky“ přidány nebyly a čísla se měnit
nebudou!
Nepodařilo se nám zjistit, jakým způsobem byli či nebyli majitelé chat o přečíslování
informováni. Mohlo to být před cca 15 i více lety. Je však evidentní, že to nebylo provedeno
důsledně.
Tabulky s novými čísly vydány nebyly a nyní je obec Bítov dodatečně vyrobit nezadá
pro finanční i distribuční náročnost. Ani původní tabulky s čísly starými si všichni dosud
nevyzvedli a nyní je to již bezpředmětné.
Chataři si mohou své chaty označit novými čísly na libovolných tabulkách, které lze pořídit
v obchodní síti, či nechat vyrobit nebo získat jinak.
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UŽÍVÁNÍ NOVÝCH ČÍSEL
Obecní úřad Bítov a jeho pracovníci i zastupitelé obce umí používat stará i nová čísla. Jestliže se
na nás obrátíte, můžeme vám vaše číslo pomoci ověřit.
Velmi vhodné je navštívit i webové stránky ČÚZK a zde si Vaši chatu najít a číslo ověřit. Je také
uvedeno na každém listu vlastnictví, který většinou všichni majitelé doma mají.
Při platebním styku OÚ Bítov dosud používal čísla stará, od roku 2020 budeme uvádět jen čísla
nová. Rok 2019 považujeme za přechodný a akceptujeme obě varianty.
Doporučujeme chatařům chaty novými čísly označit a při jednání s úřady bezpodmínečně
užívat čísla nová / úřady stavební, katastrální, finanční aj./
Jestliže voláte hasiče, lékařskou záchranou službu, policii, využíváte doručování zásilek
službou PPL apod., používejte výhradně nová čísla!!!
Všechny tyto složky používají navigační systémy, ve kterých jsou zadána jen čísla nová
a stará čísla je mohou splést a zavést na špatné místo do jiné chatové oblasti!!!
Stále existuje řada chat, které čísla vůbec nemají přidělena, nebo je majitelé nenechali ke své
nemovitosti zapsat na katastrálním úřadu. Doporučujeme všem těmto chatařům, aby zvážili
dodatečný zápis evidenčního čísla své chaty.
Pro případné dotazy použijte, prosím, telefon a email adresu, které jsou uvedeny v záhlaví tohoto
dokumentu.

.
Bítov dne 15. 2. 2019

Ing. Vladimír Kundrát v.r.
starosta obce
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