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l. Export výpisu reklamací

1.1 Zadání
V ISÚI je dnes Zavedena funkcionalita „Výpis reklamací", viz CR027RUR2. Reklamace je možné Zobrazovat
pouze v ISÚI bez možnosti exportu sestav reklamací do formátů *.pdf, *.csv a *.xml. Nově je požadováno,
aby výpis reklamací byl poskytován ve třech Zmíněných formátech.

2. Předávání reklamací mezi agendami

2.1 Zadání

V Současnosti je možné předávat reklamace pouze v rámci agendy, tzn., mezi speciálním stavebním úřadem
a obecným stavením úřadem. Předávání reklamací není možné realizovat v ISÚI obousměrně mezi agendou
obce a agendou Stavebního úřadu, tzn., pokud stavební úřad zjistí, že reklamace na Stavební objekt, kterou
obdržel, Se týká stavebního objektu, který nepodléhá Stavebnímu povolení nebo ohlášení, tzn., jeho editorem
je obec, nemůže prostřednictví ISÚI tuto reklamaci místně příslušné obci předat. Uvedené se požaduje
doplnit. Předávání Se týká pouze reklamací na adresní místa a Stavební objekty.

3. Rozšíření aplikace lSÚI o vybrané statistiky

3.1 Zadání

Aplikace ISÚI Se požaduje rozšířit minimálně o statistiky, Ze kterých by uživatel mohl Zjistit vývoj řešení
následujících chybových/neúplných Stavů:

a) chybějící DB u AM,

b) chybějící DB u SO,

c) chybějící parcela SO,

d) chybějící způsob využití SO,

e) 501, 502 Zapsané editory RÚIAN po 1. 7. 2012 S minimálně jedním nevyplněným TEA.
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Uživatel ISÚI by měl mít možnost:
a) Získat informaci o tom kolik chybových/neúplných Stavů bylo editováno na území vybraného OVM

a příslušné agendy (obce, Stavebního úřadu, ČÚZK):
ı za jím Zvolené období,

ı kolik chybových/neúplných stavů Zbývá k dořešení k vybranému datu,

ı kolik chybových/neúplných Stavů v dané kontrole Za vybrané období přibylo /týká Se kontrol c),
e)/,

ı vývoj provádění Oprav s členěním po dnech, měsících a letech.

b) porovnat vybrané OVM s Ostatními OVM dané agendy, tzn.:

ı jednotlivé Obce by měly mít možnost se porovnat s Obcemi správního Obvodu stavebního úřadu,
do kterého spadají,

ı Stavební úřady by měly mít možnost porovnání S ostatními Stavebními úřady v rámci kraje.
Stavební úřady by měly mít možnost Získat Statistiky za jednotlivé obce ve svém správním obvodu,

ı krajské úřady S ostatními krajskými úřady. Kraj by měl mít možnost Získat Statistiky Za obce
a Správní obvody stavebních úřadů ve správním obvodu kraje.

Agendu bude možné volit pouze u uživatelů Z agendy obecného Stavebního úřadu, kteří budou mít možnost
Získat informace Za jednotlivé obce svého Správního obvodu a dále budou mít možnost Srovnání S Ostatními
obecnými stavebními úřady v rámci Svého kraje.

V případě Stavebních úřadů na krajích by měli mít uživatelé Z agendy Stavebního úřadu možnost Získat
informace Za jednotlivé Obce a Obecné stavební úřady na území Svého kraje a dále budou mít možnost
srovnání s krajskými úřady (krajský úřad je Obecným Stavebnim úřadem).

Uživatel ČÚZK bude mít možnost Získat informace:
ú Za jednotlivé obce,

0 Za jednotlivé obecné stavební úřady,

› Za jednotlivé kraje,

a Za celou ČR.
Výstupy bude možné Zobrazit na Obrazovce S následnou možností exportů v CSV, XML nebo PDF formátu,
včetně grafického výstupu (např. sloupcový, Spojnicový, výsečový graf).
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4. Doplnění výpisu NZ

4.1 Zadání
Návrh Změny dostupný přes tlačítko „Vytisknout NZ" (obrazovka UNlO) Se požaduje doplnit/rozšířit o:

4-“ náhled na daný prvek v mapě, požadavek Se týká prvků Stavební objekt, adresní místo, ulice a volební
okrSek,

ø informaci, z jakého OVM je editor, který editaci provedl.
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5. Přechod do NZ vytvořeného Z reklamace a Zpět

5.1 Zadání

Po vytvoření NZ Z reklamace je nutné „Seznam reklamací" (případně detail reklamace) Zavřít a do detailu NZ
vytvořeného Z reklamace jít přes „Seznam NZ'ı (obrazovka UWFlOO) Z „Nástěnky". Požaduje Se umožnit
editorům přejít do detailu NZ (obrazovka UNlO) vytvořeného Z reklamace přímo:

0 Z detailu reklamace (ObraZOk URE141, URE142, URE143, URE144, URE145, URE146, URE147,
URE220, URE227),

a Ze „Seznamu reklamací" (obrazovka UWF101).

Dále Se požaduje, aby přechod byl umožněn i obráceně, tedy z detailu NZ (obrazovka UNlO), který byl
vytvořen Z reklamace, do detailu reklamace, Ze které byl NZ vytvořen (Obrazovky URE141, URE142, URE143,
URE144, URE145, URE146, URE147, URE220, URE227).

6. Pracnosti

Počet ČLD Za:
Požadavek

analyzu realızacı

1 - Export výpisu reklamací

2 - Předávání reklamací mezi agendami

3 v Rozšíření aplikace ISÚI O vybrané Statistiky

4 - Doplnění výpisu NZ

5 - Přechod do NZ vytvořeného Z reklamace a Zpět

Součet 34 230

Celková pracnost analýzy a realizace v ČLD 264

Tobi/Hm Z - Pı'rıc/ıostı'
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