Postup aktualizace RSTI – stavební úřady

HRDLIČKA, spol. s r.o. 2014-07-07

Postup aktualizace registru správců technické infrastruktury
na území stavebního úřadu

1.

Pro přihlášení vám slouží dva kódy, které jste obdrželi v dopise nebo e-mailu.
Přihlášení do aplikace naleznete zde: http://www.rsti.cz/prihlaseni-su/

2.

Po přihlášení se zobrazí stránka se seznamem vyjadřujících se subjektů technické infrastruktury, které se vyskytují na
území stavebního úřadu (obr.č.1). Seznam byl sestaven ze všech veřejně dostupných zdrojů, některé subjekty svoji
působnost samy potvrdily a v takovém případě je ve sloupci stav dat záznam „Potvrzeno subjektem“.

Obr.č.1: Hlavní stránka se seznamem vyjadřujících se subjektů

3.

Projděte námi sestavený seznam subjektů a zkontrolujte, zda je kompletní. Pro lepší přehled si můžete zobrazit
výstupní sestavu, kliknutím na tlačítko „Výstupní sestava“.
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4.

Po kliknutí na ikonu
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se dostanete na stránku detailu subjektu (viz obr.č.2).

Na stránce detailu údajů zkontrolujte a případně upravte územní působnost subjektu zaškrtnutím nebo
odškrtnutím katastrálních území a výběrem jednoho nebo více typů infrastruktury.
Více typů infrastruktury přidáte stisknutím klávesy Ctrl + označíte myší vybrané typy infrastruktury.
Pokud typ infrastruktury není znám, zvolte „Nezjištěno“.
Vaše změny potvrďte tlačítkem uložit.
V případě, že nelze změněné údaje subjektu uložit, jsou již potvrzené subjektem. Kontaktujte naše zákaznické
centrum pro konzultaci, či řešení se subjektem.
Obr.č. 2: Detail údajů o vyjadřujícím se subjektuTI – editace uvedeného subjektu

5.

Pokud subjekt v seznamu nenajdete, můžete ho přidat pomocí tlačítka
obrázku č.1.

6.

Jak přidat nový subjekt (obr.č.3).

v levém horním rohu tabulky na

Nejprve zkuste subjekt vyhledat v databázi! Stačí zadat část názvu.
Po klinutí na tlačítko „Přidat“ se jeho údaje zobrazí v tabulce níže.
Pokud subjekt nedohledáte, vyplňte údaje o subjektu ručně a doplňte také územní působnost a typ infrastruktury.
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Obr.č. 3: Přidání nového subjektuTI

7.

Na závěr na hlavní stránce se seznamem vyjadřujících se subjektů vyplňte jméno, e-mail a stiskněte tlačítko
„Aktualizovat údaje“ (obr.č.4).

Obr.č. 4: Hlavní stránka - detail pro uložení aktualizace údajů

8.

Po provedení aktualizace údajů si opět můžete zobrazit „Výstupní sestavu“ s již promítnutými změnami.
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9.

HRDLIČKA, spol. s r.o. 2014-07-07

Pokud úpravy neprovedete najednou, můžete se do aplikace znovu přihlásit. Změny, které byly v seznamu
provedeny, se uchovají.

10. Pokud hranice SÚ nejsou totožné s hranicí k.ú. (na 1kú působí více MČ/SÚ), může nastat konflikt v přidání či
odstranění subjektů. V tomto případě se po potvrzení zobrazí černá vlaječka -ve sloupci změny (obr.č.5) a změna
bude provedena následně provozovatelem.
Obr.č. 5: Zobrazení po potvrzení

11. Do e-mailové schránky, kterou jste uvedli v aplikaci, Vám přijde potvrzovací email s výpisem údajů o územní
působnosti subjektů ve vašem SÚ (obr.č.6).
Obr.č. 6: Výpis údajů územní působnosti subjektů ve vašem SÚ

12. Kontaktní informace
V případě jakýchkoliv potíží se službou kontaktujte, prosím, zákaznické centrum firmy HRDLIČKA spol. s r.o.:
E-mail: info@rsti.cz
Telefon: +420 251 618 456
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