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Obvody a správní obvody hlavního města Prahy k Districts and administrative districts of the Capital City
1. 1. 2015
of Praha as at 1 January 2015
Kód SOP (správního obvodu hl. m. Prahy)
Code of administrative district of the Capital City
of Praha
Název obvodu, správního obvodu
Name of district, administrative district
Number of city parts
Počet městských částí
Počet částí obce
Number of municipality parts
Počet katastrů
Number of cadastral districts
Cadastral district area, ha
Katastrální výměra v ha
Population, total
Počet obyvatel celkem
Aged 15 - 64
ve věku 15 - 64 let
% of households with
Vybavení domácnosti v %
personal computer
osobním počítačem
internet
internetem
Number of city parts having
Počet městských částí, ve kterých se nachází
pošta
Post office
škola
School
zdravotnické zařízení
Health establishment
Okresy k 1. 1. 2015
Kód okresu
Název okresu
Počet obcí celkem
z toho měst
Počet částí obce
Počet katastrů
Katastrální výměra v km2
Počet obyvatel celkem
ve věku 15 - 64 let
Vybavení domácnosti v %
osobním počítačem
internetem
Počet obcí, ve kterých se nachází
pošta
škola
zdravotnické zařízení

Districts as at 1 January 2015
Code of district
Name of district
Number of municipalities, total
Towns
Number of municipality parts
Number of cadastral districts
Cadastral district area, km 2
Population, total
Aged 15 - 64
% of households with
personal computer
internet
Number of municipalities having
Post office
School
Health establishment

Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO
ORP) k 1. 1. 2015
Kód SO ORP
Název SO ORP
Počet obcí celkem
z toho měst
Počet částí obce
Počet katastrů
Katastrální výměra v km2
Počet obyvatel celkem
ve věku 15 - 64 let
Vybavení domácnosti v %
osobním počítačem
internetem
Počet obcí, ve kterých se nachází
pošta
škola
zdravotnické zařízení

Administrative districts (AD) of municipalities with
extended powers as at 1 January 2015
Code of AD of municipality with extended powers
Name of AD of municipality with extended powers
Number of municipalities, total
Towns
Number of municipality parts
Number of cadastral districts
Cadastral district area, km 2
Population, total
Aged 15 - 64
% of households with
personal computer
internet
Number of municipalities having
Post office
School
Health establishment
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Jednotlivé tabulky za okresy

Individual tables for districts

Kód okresu
Pořadové číslo
Název obce (název městské části - obvodu)
Kód obce (kód městské části - obvodu)
Kód správního obvodu obce s rozšířenou působností

Code of district
Serial number
Name of municipality (of city part)
Code of municipality (of city part)
Code of AD of municipalities with extended powers

Počet částí obce
Počet katastrů
Katastrální výměra v ha
Počet obyvatel celkem
ve věku 15 - 64 let
Vybavení domácnosti v %
osobním počítačem
internetem
Pošta
Škola
* škola s jedním stupněm
Zdravotnické zařízení

Number of municipality parts
Number of cadastral districts
Cadastral district area, ha
Population, total
Aged 15 - 64
% of households with
personal computer
internet
Post office
School
* school having one stage only
Health establishment

Poznámky
Ve sloupcích 9 až 11 jsou uvedeny počty
městských částí (obvodů), ve kterých se dané
zařízení vyskytuje
2)
Ve sloupci 2 je u městských částí (obvodů)
uveden počet dílů části obce
3)
Počet obyvatel v městských částech (obvodech)
je k datu posledního sčítání lidu, domů a bytů
/26. 3. 2011/
1)

Notes
In the columns 9 to 11, there are sums of city parts
with given facility.

1)

2)

In the column 2 there are sum of subdivision
of municipality parts in city parts
3)
The data on the populations of city parts
is the number as at 26 March 2011 that was found
in the 2011 Population and Housing Census

