IDENTIFIKACE JEDNOTEK V
OBJEKTECH A IDENTIFIKACE
ZÁSUVEK
PŘÍLOHA 11

Účel
Pro spolehlivou identifikaci předávacího místa Jednotlivé služby (Koncového bodu sítě) se bude
používat identifikace jednotky v objektu a identifikace zásuvky.
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Identifikace místa

1.1.

Identifikace budovy

1.2.



budova bude identifikovaná adresou, obsahující



RÚIAN kód adresy,



obec,



část obce,



ulice,



číslo orientační,



číslo domovní,



typ čísla domovního.

Identifikace jednotky


Jednotkou se rozumí bytová jednotka, obchod, sklad, kancelář atd.



Jednotky budou číslované v každé budově v nadzemních podlažích od 1 vzestupně, počínaje
1 nadzemním podlažím (NP).



Jednotky budou číslované v každé budově v podzemních podlažích od 1 vzestupně, počínaje
1 podzemním podlažím (PP).
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Obr. 1 Číslování podlaží



Jednotky budou číslované vždy počínaje vlevo od vchodu a po směru hodinových ručiček.



Má-li adresa více budov, budou jednotky číslované ve všech budovách jednou řadou.



Pokud bude v budově již zavedené číslování jednotek, bude toto číslování převzaté. Pokud se
liší číslování na dveřích od číslování v registru (např. v katastru nemovitostí, na LV), použije
se číslování v registru.
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Identifikace zásuvky

1.3.

Číslování zásuvek
Zásuvky budou číslované písmenem a číselným kódem:
Char[mezera]XXX[mezera]XXX[mezera]XXX
Kde
Char je jedno písmeno z řady A, B, C, D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,P,R,S,T,U,W,X,Y,Z
X je dekadické číslo (jedna číslice)


Identifikace zásuvky bude uvedená přímo na zásuvce, např. samolepícím štítkem.



Každý technik bude mít zásobu předtištěných štítků, které použije při zřízení služby nebo při
opravě služby, pokud již zásuvka identifikaci nemá nebo pokud je poškozená, odstraněná. V
případě, že zásuvka byla dříve registrovaná a štítek byl odstraněn nebo poškozen tak, že byl
nečitelný, získá tímto zásuvka novou registraci.



Po nalepení štítku provede technik CETINu zaregistrování použitého identifikátoru do systémů
CETINu. Registrace se provede okamžitě pomocí PDA.
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