Přehled změn v území od 2.1.2013
verze 1, do 1.4.2019
Dokument obsahuje popisy změn v územních prvcích a územně evidenčních jednotkách (ÚEP), které
byly zaevidovány v Registru sčítacích obvodů a budov; viz zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
v pozdějším znění, § 20a Registr sčítacích obvodů a budov (RSO). Kontinuální dokument vzniká sestavením ze
čtvrtletně publikované dokumentace změn zaevidovaných v RSO pro účely vyhledávání napříč roky.
Kromě toho se průběžně přebírají referenční hranice katastrálních území, městských obvodů či městských
částí, uliční síť RÚIAN. Pokud jde o případy významnějších změn území, na kterých jsou umístěny budovy,
jsou zahrnuty do výše uváděného seznamu změn. Do této kategorie spadají i změny ve vymezení krajů, ORP,
POÚ, městských obvodů hl. m. Prahy, správních obvodů a dalších, které jsou dány právními předpisy a mají
dopad do aktualizace územních číselníků ČSÚ.
Předmětem této dokumentace není početná skupina změn dotýkající se pouze grafiky a příslušnosti budov a
adres či dotýkající se jen změn grafiky průběhu hranic katastrálních území, obecních hranic a hranic vyšších
územních celků bez dopadů do příslušnosti budov.
Dokument navazuje na „Stručný přehled změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ“ URS PRAHA, a.s., do roku 2012
(dokument 1996-2013a, tj. do 1.1.2013 včetně), jehož agenda byla převedena na ČSÚ v roce 2004.
Změny v územní a sídelní struktuře státu a v budovách se promítají do registru průběžně na základě
referenčního zdroje RÚIAN a vlastních statistických zdrojů dat o území a budovách.
Popisy zahrnují změny, které se vztahují na daný ÚEP a jeho dopady na nejbližší nadřazený prvek a
všechny dotčené podřízené prvky. Mohou být doplněny o doprovodné informace o příčinách změn
nebo o statistické údaje. Popisy nezahrnují změny, které jsou změnou dotčeny nepřímo v průřezu
všech nadřazených ÚEP České republiky. Např. vznik nové obce se popisuje ve vazbě na dopady do
bezprostředně nadřazeného prvku a tím je okres, dopad do vzdálenější úrovně krajů, regionů se již nepopisuje.
K datu platnosti změn
Datem platnosti se rozumí datum platnosti položky číselníku od data vzniku položky do data ukončení
položky. Skutečnosti se evidují s přesností na dny.
Katalog číselníků o území byl rozšířen na dvě datumové platnosti položky:
* administrativní platnost
* statistická platnost.
Administrativní platností v agendě RSO se rozumí platnost položky územního číselníku dle základního
registru RÚIAN VDP.
Statistickou platností v agendě RSO se rozumí platnost položky územního číselníku dle data nabytí právní
moci rozhodnutí katastrálního pracoviště, dle usnesení zastupitelstva, dle rozhodnutí předsedy Poslanecké
sněmovny. Statistická platnost je rovna administrativní platnosti nebo může být delší, než je interval existence
položky vymezený administrativní platností, a slouží pro účely zpracování a prezentace statistik.
Výstupy z RSO jsou se statistickou platností od-do a s datem aktualizace.
V dalším textu je uváděn datum platnosti „od“ a pokud není výslovně uvedeno jinak, má se za to, že se jedná
o totožné datum administrativní a statistické platnosti.
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Rok 2013

Seznam změn zaevidovaných do registru od 2.1.2013 do 1.7.2013
1. Změna územní působnosti stavebního úřadu v obci 579319 Chotěvice;
2. Vyhlášení nových městysů Kovářská a Želetava, dříve obec;
3. Vyhlášení nových katastrálních území ve vojenském újezdu 555177 Hradiště:
3a. Vyhlášení nového katastrálního území 929981 Stráž u Hradiště I
3b. Vyhlášení nového katastrálního území 929999 Stráž u Hradiště II
3c. Vyhlášení nového katastrálního území 930008 Vojkovice u Hradiště I
3d. Vyhlášení nového katastrálního území 930016 Vojkovice u Hradiště II
3e. Vyhlášení nového katastrálního území 930024 Kyselka u Hradiště II
3f. Vyhlášení nového katastrálního území 930032 Okounov u Hradiště II
3g. Vyhlášení nového katastrálního území 917940 Doupovské Hradiště
3h. Vyhlášení nového katastrálního území 930041 Bražec u Těšetic
3ch. Vyhlášení nového katastrálního území 992399 Valeč u Hradiště
3i. Vyhlášení nového katastrálního území 930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I
3j. Vyhlášení nového katastrálního území 930067 Radonice u Hradiště
3k. Vyhlášení nového katastrálního území 917931 Bražec u Doupova
3l. Vyhlášení nového katastrálního území 917923 Albeřice u Hradiště
3m. vyhlášení nového katastrálního území 930075 Podbořanský Rohozec u Hradiště II
3n. vznik nové základní sídelní jednotky 330086 Bražec u Hradiště
3o. změna příslušnosti statistických obvodů do základní sídelní jednotky dílu 3912470 Radošov
3p. změna názvu základní sídelní jednotky 391107 Bukovina a dílu;
4. Vznik nové části obce 330647 Slupy;
5. Vznik nové základní sídelní jednotky 330655 Benedikt-sever a 330663 Benedikt-východ v obci 567027
Most;
6. Přejmenování základní sídelní jednotky 114065 Lojzova a dílu na U vodní jámy Jeremenko;
ad 1/ Změna územní působnosti stavebního úřadu v obci Chotěvice
V okrese Trutnov se mění územní působnost stavebních úřadů. Obec 579319 Chotěvice příslušela dříve pod
Stavební úřad - Městský úřad Hostinné, nově spadá pod Stavební úřad - Městský úřad Trutnov, s účinností
od 1.3.2013.
ad 2/ Změna typu obce
S účinností od 24.4.2013 se změnil typ obce u 2 obcí:
dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 4 zákona č. 234/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
563137 Kovářská

okres Chomutov

591998 Želetava

okres Třebíč

Česká republika má od 24.4.2013 celkem 213 městysů.
ad 3/ Vznik nových katastrálních území ve vojenském újezdu 555177 Hradiště
V souladu s Usnesením vlády ČR o plnění úkolů k optimalizaci vojenských újezdů č. 907 ze dne 5. prosince
2012 a na základě žádosti o přidělení kódů pro přípravu 14 nových katastrálních území na území vojenského
újezdu 555177 Hradiště byla provedena rekonstrukce území dotčeného vojenského újezdu s následujícími
dopady do základních sídelních jednotek a statistických obvodů.
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ad 3a/ Vznik nového katastrálního území 929981 Stráž u Hradiště I
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
929981 Stráž u Hradiště I.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
929981 Stráž u Hradiště I. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990833 Doupov u
Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 929981 Stráž u Hradiště I. Nová územně technická jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 929981 Stráž u Hradiště I.
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 329983 Stráž u Hradiště I. Nová základní sídelní jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 929981 Stráž u Hradiště I.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3299830 Stráž u Hradiště I. Nová základní sídelní jednotka díl je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 929981 Stráž u Hradiště I a patří k části obce 047465 Hradiště.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013, byl vytvořen statistický obvod:
SO 806 / IDSO 857092 s příslušností do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3299830 Stráž u Hradiště
I.
ad 3b/ Vznik nového katastrálního území 929999 Stráž u Hradiště II
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
929999 Stráž u Hradiště II.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
929999 Stráž u Hradiště II. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990833 Doupov u
Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 929999 Stráž u Hradiště II. Nová územně technická jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 929999 Stráž u Hradiště II.
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 329991 Stráž u Hradiště II. Nová základní sídelní jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 929999 Stráž u Hradiště II.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3299910 Stráž u Hradiště II. Nová základní sídelní jednotka díl je svým vymezením shodná
s nově vzniklým katastrálním územím 929999 Stráž u Hradiště II a patří k části obce 047465 Hradiště.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013, byl vytvořen statistický obvod:
SO 807 / IDSO 857106 s příslušností do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3299910 Stráž u Hradiště
II.
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ad 3c/ Vznik nového katastrálního území 930008 Vojkovice u Hradiště I
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930008 Vojkovice u Hradiště I.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930008 Vojkovice u Hradiště I. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990833 Doupov
u Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930008 Vojkovice u Hradiště I. Nová územně technická jednotka je svým vymezením shodná
s nově vzniklým katastrálním územím 930008 Vojkovice u Hradiště I.
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330001 Vojkovice u Hradiště I. Nová základní sídelní jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930008 Vojkovice u Hradiště I.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3300010 Vojkovice u Hradiště I. Nová základní sídelní jednotka díl je svým vymezením shodná
s nově vzniklým katastrálním územím 930008 Vojkovice u Hradiště I a patří k části obce 047465 Hradiště.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013, byl vytvořen statistický obvod:
SO 808 / IDSO 857114 s příslušností do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300010 Vojkovice u
Hradiště I.
ad 3d/ Vznik nového katastrálního území 930016 Vojkovice u Hradiště II
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930016 Vojkovice u Hradiště II.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930016 Vojkovice u Hradiště II. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990833 Doupov
u Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930016 Vojkovice u Hradiště II. Nová územně technická jednotka je svým vymezením shodná
s nově vzniklým katastrálním územím 930016 Vojkovice u Hradiště II.
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330019 Vojkovice u Hradiště II. Nová základní sídelní jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930016 Vojkovice u Hradiště II.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3300190 Vojkovice u Hradiště II. Nová základní sídelní jednotka díl je svým vymezením shodná
s nově vzniklým katastrálním územím 930016 Vojkovice u Hradiště II a patří k části obce 047465 Hradiště.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013, byl vytvořen statistický obvod:
SO 809 / IDSO 857122 s příslušností do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300190 Vojkovice u
Hradiště II.
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ad 3e/ Vznik nového katastrálního území 930024 Kyselka u Hradiště
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930024 Kyselka u Hradiště.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930024 Kyselka u Hradiště. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990833 Doupov u
Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930024 Kyselka u Hradiště. Nová územně technická jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930024 Kyselka u Hradiště.
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330027 Kyselka u Hradiště. Nová základní sídelní jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930024 Kyselka u Hradiště.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3300270 Kyselka u Hradiště. Nová základní sídelní jednotka díl je svým vymezením shodná
s nově vzniklým katastrálním územím 930024 Kyselka u Hradiště a patří k části obce 047465 Hradiště.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013, byl vytvořen statistický obvod:
SO 810 / IDSO 857131 s příslušností do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300270 Kyselka u
Hradiště.
ad 3f/ Vznik nového katastrálního území 930032 Okounov u Hradiště
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930032 Okounov u Hradiště.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930032 Okounov u Hradiště. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990388 Žďár u
Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930032 Okounov u Hradiště. Nová územně technická jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930032 Okounov u Hradiště.
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330035 Okounov u Hradiště. Nová základní sídelní jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930032 Okounov u Hradiště.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3300350 Okounov u Hradiště. Nová základní sídelní jednotka díl je svým vymezením shodná
s nově vzniklým katastrálním územím 930032 Okounov u Hradiště a patří k části obce 047465 Hradiště.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013, byl vytvořen statistický obvod:
SO 811 / IDSO 857149 s příslušností do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300350 Okounov u
Hradiště.

5

ad 3g/ Vznik nového katastrálního území 917940 Doupovské Hradiště
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
917940 Doupovské Hradiště.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
917940 Doupovské Hradiště. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálních území 990833 Doupov
u Hradiště a 990779 Bražec u Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 917940 Doupovské Hradiště. Nová územně technická jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 917940 Doupovské Hradiště.
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013:
Byla obnovena základní sídelní jednotka 390798 Činov. Obnovená základní sídelní jednotka leží na
katastrálním území 917940 Doupovské Hradiště.
Mění se příslušnost základní sídelní jednotky 317942 Dolní Lomnice na nové katastrální území 917940
Doupovské Hradiště.
Mění se příslušnost základní sídelní jednotky 390275 Svatobor na nové katastrální území 917940 Doupovské
Hradiště.
Mění se příslušnost základní sídelní jednotky 317951 Lučiny na nové katastrální území 917940 Doupovské
Hradiště.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013:
Byla obnovena základní sídelní jednotka 3907980 Činov. Obnovená základní sídelní jednotka leží na
katastrálním území 917940 Doupovské Hradiště a patří k části obce 047465 Hradiště.
Mění se příslušnost základní sídelní jednotky díl 3179420 Dolní Lomnice na nové katastrální území 917940
Doupovské Hradiště.
Mění se příslušnost základní sídelní jednotky díl 3902750 Svatobor na nové katastrální území 917940
Doupovské Hradiště.
Mění se příslušnost základní sídelní jednotky díl 3179510 Lučiny na nové katastrální území 917940
Doupovské Hradiště.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013:
Mění se příslušnost SO 341 / IDSO 327395 do obnovené základní sídelní jednotky dílu 3907980 Činov;
mění se příslušnost SO 393 / IDSO 327913 do obnovené základní sídelní jednotky dílu 3907980 Činov;
mění se příslušnost a SO 394 / IDSO 327921 do obnovené základní sídelní jednotky dílu 3907980 Činov;
ad 3h/ Vznik nového katastrálního území 930041 Bražec u Těšetic
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930041 Bražec u Těšetic.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930041 Bražec u Těšetic. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 991244 Radošov u
Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930041 Bražec u Těšetic. Nová územně technická jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930041 Bražec u Těšetic.
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330043 Bražec u Těšetic. Nová základní sídelní jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930041 Bražec u Těšetic.
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Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3300430 Bražec u Těšetic. Nová základní sídelní jednotka díl je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930041 Bražec u Těšetic a patří k části obce 047465 Hradiště.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013:
mění se příslušnost SO 327 / IDSO 327255 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300430 Bražec u
Těšetic;
mění se příslušnost SO 398 / IDSO 327964 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300430 Bražec u
Těšetic;
ad 3ch/ Vznik nového katastrálního území 992399 Valeč u Hradiště
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
992399 Valeč u Hradiště.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
992399 Valeč u Hradiště. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990329 Tureč u
Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 992399 Valeč u Hradiště. Nová územně technická jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 992399 Valeč u Hradiště.
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 byla obnovena základní sídelní
jednotka 392391 Březina (Valeč1) a současně dochází k přejmenování této základní sídelní jednotky na nový
název Valeč u Hradiště. Nově obnovená základní sídelní jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 992399 Valeč u Hradiště.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 byla obnovena základní sídelní
jednotka 3923910 Březina (Valeč1) a současně dochází k přejmenování této základní sídelní jednotky na
nový název Valeč u Hradiště. Nově obnovená základní sídelní jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 992399 Valeč u Hradiště a patří k části obce 047465 Hradiště.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013:
mění se příslušnost SO 400 / IDSO 327981 do nově obnovené a přejmenované základní sídelní jednotky dílu
3923910 Valeč u Hradiště.
ad 3i/ Vznik nového katastrálního území 930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území
990329 Tureč u Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I. Nová územně technická jednotka je svým vymezením
shodná s nově vzniklým katastrálním územím 930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I.
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Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330051 Podbořanský Rohozec u Hradiště I. Nová základní sídelní jednotka je svým vymezením
shodná s nově vzniklým katastrálním územím 930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3300510 Podbořanský Rohozec u Hradiště I. Nová základní sídelní jednotka díl je svým
vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I a patří
k části obce 047465 Hradiště.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013:
mění se příslušnost SO 373 / IDSO 327719 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300510
Podbořanský Rohozec u Hradiště I.
ad 3j/ Vznik nového katastrálního území 930067 Radonice u Hradiště
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930067 Radonice u Hradiště.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930067 Radonice u Hradiště. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990388 Žďár u
Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930067 Radonice u Hradiště. Nová územně technická jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930067 Radonice u Hradiště.
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330060 Radonice u Hradiště. Nová základní sídelní jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930067 Radonice u Hradiště.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3300600 Radonice u Hradiště. Nová základní sídelní jednotka je svým vymezením shodná
s nově vzniklým katastrálním územím 930067 Radonice u Hradiště a patří k části obce 047465 Hradiště.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013:
mění se příslušnost SO 374 / IDSO 327727 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300600 Radonice
u Hradiště.
ad 3k/ Vznik nového katastrálního území 917931 Bražec u Doupova
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
917931 Bražec u Doupova.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
917931 Bražec u Doupova. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990779 Bražec u
Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 917931 Bražec u Doupova. Nová územně technická jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 917931 Bražec u Doupova.
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Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 se mění vazba základní sídelní
jednotky 317934 Bražec do nově vzniklého katastrálního území 917931 Bražec u Doupova. Nová základní
sídelní jednotka je svým novým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 917931 Bražec u
Doupova.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 se mění příslušnost základní sídelní
jednotky dílu 3179340 Bražec do nově vzniklého katastrálního území 917931 Bražec u Doupova. Nová
základní sídelní jednotka díl je svým novým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 917931
Bražec u Doupova a patří k části obce 047465 Hradiště.
ad 3l/ Vznik nového katastrálního území 917923 Albeřice u Hradiště
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
917923 Albeřice u Hradiště.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
917923 Albeřice u Hradiště. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálních území 991244 Radošov
u Hradiště a 990329 Tureč u Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 917923 Albeřice u Hradiště. Nová územně technická jednotka je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 917923 Albeřice u Hradiště.
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 se mění vazba základní sídelní
jednotky 317926 Albeřice do nově vzniklého katastrálního území 917923 Albeřice u Hradiště. Nová základní
sídelní jednotka je svým novým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 917923 Albeřice u
Hradiště.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 se mění příslušnost základní sídelní
jednotky dílu 3179260 Albeřice do nově vzniklého katastrálního území 917923 Albeřice u Hradiště. Nová
základní sídelní jednotka díl je svým novým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 917923
Albeřice u Hradiště a patří k části obce 047465 Hradiště.
ad 3m/ Vznik nového katastrálního území 930075 Podbořanský Rohozec u Hradiště II
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930075 Podbořanský Rohozec u Hradiště II.
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vzniklo nové katastrální území
930075 Podbořanský Rohozec u Hradiště II. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území
990329 Tureč u Hradiště.
Územně technické jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930075 Podbořanský Rohozec u Hradiště II. Nová územně technická jednotka je svým vymezením
shodná s nově vzniklým katastrálním územím 930075 Podbořanský Rohozec u Hradiště II.
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330078 Bukovina. Nová základní sídelní jednotka je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930075 Podbořanský Rohozec u Hradiště II.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3300780 Bukovina. Nová základní sídelní jednotka díl je svým vymezením shodná s nově

9

vzniklým katastrálním územím 930075 Podbořanský Rohozec u Hradiště II a patří k části obce 047465
Hradiště.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013 byl vytvořen nový statistický obvod
SO 812 / IDSO 857157 s příslušností do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300780 Bukovina.
ad 3n/ vznik nové základní sídelní jednotky 330086 Bražec u Hradiště
Základní sídelní jednotky
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013, v souvislosti se vznikem nového
katastrálního území 917931 Bražec u Doupova, vzniká nová základní sídelní jednotka 330086 Bražec u
Hradiště.
Nová ZSJ vznikne na území stávajícího katastrálního území 990779 Bražec u Hradiště a bude svým rozsahem
shodná s tímto katastrálním územím. Katastrální území Bražec u Hradiště bude redukováno o území nových
katastrálních území 917940 Doupovské Hradiště a 917931 Bražec u Doupova.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013, v souvislosti se vznikem nového
katastrálního území 917931 Bražec u Doupova, vzniká nová základní sídelní jednotka díl 3300860 Bražec u
Hradiště.
Nová základní sídelní jednotka vzniká na území stávajícího katastrálního území 990779 Bražec u Hradiště, je
svým rozsahem shodná s tímto katastrálním územím a patří do části obce 047465 Hradiště.
Katastrální území Bražec u Hradiště je redukováno o území nových katastrálních území 917940 Doupovské
Hradiště a 917931 Bražec u Doupova.
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary,
katastrálních území:
mění se příslušnost SO
Hradiště;
mění se příslušnost SO
Hradiště;
mění se příslušnost SO
Hradiště;
mění se příslušnost SO
Hradiště;
mění se příslušnost SO
Hradiště;
mění se příslušnost SO
Hradiště;
mění se příslušnost SO
Hradiště;
mění se příslušnost SO
Hradiště;
mění se příslušnost SO
Hradiště;
mění se příslušnost SO
Hradiště.

v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013, v souvislosti se vznikem nových
346 / IDSO 327441 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300860 Bražec u
342 / IDSO 327409 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300860 Bražec u
320 / IDSO 326887 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300860 Bražec u
341 / IDSO 326895 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300860 Bražec u
351 / IDSO 327492 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300860 Bražec u
354 / IDSO 327522 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300860 Bražec u
395 / IDSO 327930 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300860 Bražec u
372 / IDSO 327701 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300860 Bražec u
336 / IDSO 327344 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300860 Bražec u
390 / IDSO 327883 do nově vzniklé základní sídelní jednotky dílu 3300860 Bražec u

ad 3o/ Změna příslušnosti statistických obvodů do základní sídelní jednotky dílu 3912470 Radošov
Statistické obvody
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013, v souvislosti se vznikem nových
katastrálních území:
mění se příslušnost SO 367 / IDSO 327654 do stávající základní sídelní jednotky dílu 3912470 Radošov;
mění se příslušnost SO 350 / IDSO 327484 do stávající základní sídelní jednotky dílu 3912470 Radošov;
ad 3p/ změna názvu základní sídelní jednotky 391107 Bukovina
Základní sídelní jednotky
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V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013, v souvislosti se vznikem nových
katastrálních území se mění název základní sídelní jednotky 391107 Bukovina na nový název Mětikalov.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555177 Hradiště, s účinností od 31.5.2013, v souvislosti se vznikem nových
katastrálních území se mění název základní sídelní jednotky díl 3911070 Bukovina na nový název Mětikalov.
ad 4/ Vznik nové části obce 330647 Slupy
V okrese Tábor, v obci 599026 Slapsko, s účinností od 5.4.2013 (statistická platnost) byla zřízena nová část
obce 330647 Slupy (viz usnesení zastupitelstva obce). V základním registru RÚIAN byla nová část obce
zveřejněna 29.7.2013 (administrativní platnost).
Část obce
V okrese Tábor, v obci 599026 Slapsko, s účinností od 5.4.2013 (statistická platnost; administrativně dle
RÚIAN od 29.7.2013) vznikla nová část obce 330647 Slupy.
Část obce díl
V okrese Tábor, v obci 599026 Slapsko, s účinností od 5.4.2013 vznikla nová část obce díl 330647 Slupy.
Nová část obce se vyčleňuje z části obce 149586 Vitanovice pro budovy, které leží na katastrálním území
749567 Moraveč u Mladé Vožice.
Nová část obce má pořadové číslo v obci 5. Mění se pořadové číslo části obce v obci u části obce 149586
Vitanovice z 5 na 6 a u části obce 149594 Zahrádka z 6 na 7.
Nová část obce bude mít vazbu na PSČ 391 43 Mladá Vožice.
Základní sídelní jednotka
V okrese Tábor, v obci 599026 Slapsko, s účinností od 5.4.2013 v souvislosti se vznikem nové části obce
330647 Slupy vznikla nová základní sídelní jednotka 330647 Slupy. Nová základní sídelní jednotka leží na
katastrálním území 749567 Moraveč u Mladé Vožice a budovy ležící na jejím území patří k nové části obce
330647 Slupy.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Tábor, v obci 599026 Slapsko, s účinností od 5.4.2013 v souvislosti se vznikem nové části obce
330647 Slupy ruší členění na díly základní sídelní jednotky 149560 Moraveč:
z dílu 1 1495601 Moraveč díl 1 vznikl díl 0 základní sídelní jednotky 1495600 Moraveč, který leží na
katastrálním území 749567 Moraveč u Mladé Vožice a patří do části obce 149560 Moraveč;
z dílu 2 1495602 Moraveč díl 2 vznikla nová základní sídelní jednotka díl 3306470 Slupy, která leží na
katastrálním území 749567 Moraveč u Mladé Vožice a patří do nové části obce 330647 Slupy. Díl 2 byl
původně vytvořen pro budovy z části obce Vitanovice, které leží na katastrálním území Moraveč u Mladé
Vožice.
Výše uvedený díl 1 a díl 2 zanikly k 4.4.2013.
Statistické obvody
V okrese Tábor, v obci 599026 Slapsko, s účinností od 5.4.2013 v souvislosti se vznikem nové části obce
330647 Slupy se mění:
příslušnost SO 551 / IDSO 306614 do základní sídelní jednotky dílu 1495600 Moraveč,
příslušnost SO 552 / IDSO 308765 do nové základní sídelní jednotky dílu 3306470 Slupy.
ad 5/ Vznik nové základní sídelní jednotky Benedikt-sever a Benedikt-východ v obci Most
V okrese Most, v obci 567027 Most, byly na základě Oznámení o určení názvu ulic zaslaného odborem
správních činností Magistrátu města Mostu identifikovány 2 lokality, které se svými urbanistickými a územně
technickými podmínkami liší od okolní zástavby a tvoří souvislé kompaktní zástavby. Bylo rozhodnuto o vzniku
2 nových základních sídelních jednotek.
Základní sídelní jednotky
V okrese Most, v obci 567027 Most, s účinností od 15.6.2013, byly vytvořeny tyto ZSJ:
330655 Benedikt-sever (CUO 73) pro oblast kompaktní zástavby rodinných domů a je vyčleněna ze ZSJ
3116180 Liščí vrch, která představuje sídliště vysokopodlažních panelových domů. Blízká ZSJ 3033050
Benedikt má charakter rekreační plochy, proto není sloučení s touto ZSJ možné z metodických důvodů;
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330663 Benedikt-východ (CUO 74) pro oblast kompaktní zástavby rodinných domů a je vyčleněna ze ZSJ
0996780 Lajsník, která je tvořena zemědělskými plochami. Blízká ZSJ 3033050 Benedikt má charakter
rekreační plochy, proto není sloučení s touto ZSJ možné z metodických důvodů.
Nově vytvořené ZSJ leží na katastrálním území 699594 Most II a budovy na jejím území patří k části obce
409162 Most.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Most, v obci 567027 Most, s účinností od 15.6.2013, byly vytvořeny tyto ZSJ díl:
3306550 Benedikt-sever pro oblast kompaktní zástavby rodinných domů a je vyčleněna ze ZSJ 3116180
Liščí vrch, která představuje sídliště vysokopodlažních panelových domů. 3306630 Benedikt-východ pro
oblast kompaktní zástavby rodinných domů a je vyčleněna ze ZSJ 0996780 Lajsník, která je tvořena
zemědělskými plochami.
Nově vytvořené ZSJ leží na katastrálním území 699594 Most II a patří do části obce 409162 Most.
Statistické obvody
V okrese Most, v obci 567027 Most, s účinností od 15.6.2013, byly vytvořeny tyto statistické obvody:
SO 568 / IDSO 857165 s příslušností do nově vzniklé základní sídelní jednotky 3306550 Benedikt-sever;
SO 569 / IDSO 857173 s příslušností do nově vzniklé základní sídelní jednotky 3306630 Benedikt-východ.
ad 6/ Změna názvu základní sídelní jednotky 114065 Lojzova
Základní sídelní jednotky
V okrese Ostrava-město, v obci 554821 Ostrava, s účinností od 15.6.2013 byla přejmenována základní sídelní
jednotka 114065 Lojzova na nový název U vodní jámy Jeremenko.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Ostrava-město, v obci 554821 Ostrava, s účinností od 15.6.2013 byla přejmenována základní sídelní
jednotka díl 1140650 Lojzova na nový název U vodní jámy Jeremenko.
Základní sídelní jednotka měla při svém vzniku v roce 1970 název Důl Jeremenko, od roku 1980 se nazývá
Lojzova (důvod neznámý). Na území základní sídelní jednotky je areál bývalého dolu Jeremenko, který
zřejmě kdysi administrativně tvořil výrobní závod patřící pod koncernový podnik zvaný souhrnně Důl Hlubina.
Průmyslový areál patří dnes podniku DIAMO a nachází se v něm významná stavba Vodní jáma Jeremenko
(viz web), která je i kulturní památkou.

Seznam změn, zaevidovaných v registru od 2.7.2013 do 1.1.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Přejmenování základní sídelní jednotky 059561 Čeřovka na Čeřov;
Přejmenování základní sídelní jednotky 100811 Dvořetice na Dvoretice;
Přejmenování základní sídelní jednotky 154270 Samčanky na Samčanka;
Vznik nového katastrálního území 616346 Sedlecko;
Vznik nového katastrálního území 930423 Březovík 1;
Vznik nového katastrálního území 930431 Březovík 2;
Vznik nového katastrálního území 930440 Okrouhlík;
Vznik nového katastrálního území 930482 Mýtina u Želnavy;
Vznik nového katastrálního území 930491 Hájenky;
Vznik nového katastrálního území 930466 Polná na Šumavě;
Vznik nového katastrálního území 930385 Občiny u Drahan;
Vznik nového katastrálního území 930393 Osinky u Krumsína;
Vznik nového katastrálního území 930415 Ostatky u Křenůvek;
Vznik nového katastrálního území 930369 Cihelny u Podivic;
Přejmenování základní sídelní jednotky 058068 Zahrádky-Kokánov na Zahrádky-Kahánov;
Vznik nového katastrálního území 930407 Žleb u Prostějoviček;
Vznik nového katastrálního území 930458 Kraví Hora;
Vznik nového katastrálního území 930474 Houbový vrch;
Přejmenování obce 533416 Kostelec nad Černými Lesy na Kostelec nad Černými lesy;
Změny v členění ZSJ 094561 Mileč na díly;
Změna vazby IDSO 310441 na ZSJ 1527222 Nový Spálenec díl 2;

ad 1/ Změna názvu základní sídelní jednotky 059561 Čeřovka
Základní sídelní jednotky
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V okrese Jičín, v obci 572659 Jičín, s účinností od 17.7.2013 byla přejmenována základní sídelní jednotka
059561 Čeřovka na nový název Čeřov.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Jičín, v obci 572659 Jičín, s účinností od 17.7.2013 byla přejmenována základní sídelní jednotka díl:
0595611 Čeřovka díl 1 na nový název Čeřov díl 1
0595612 Čeřovka díl 2 na nový název Čeřov díl 2
0595613 Čeřovka díl 3 na nový název Čeřov díl 3.
Základní sídelní jednotka byla přejmenovaná na základě návrhu obce.
ad 2/ Změna názvu základní sídelní jednotky 100811 Dvořetice
Základní sídelní jednotky
V okrese Strakonice, v obci 551473 Myštice, s účinností od 17.7.2013 byla přejmenována základní sídelní
jednotka 100811 Dvořetice na nový název Dvoretice.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Strakonice, v obci 551473 Myštice, s účinností od 17.7.2013 byla přejmenována základní sídelní
jednotka díl 1008110 Dvořetice na nový název Dvoretice.
Základní sídelní jednotka byla přejmenovaná na základě návrhu obce.
ad 3/ Změna názvu základní sídelní jednotky 154270 Samčanky
Základní sídelní jednotky
V okrese Frýdek-Místek, v obci 598747 Staré Hamry, s účinností od 10.9.2013 byla přejmenována základní
sídelní jednotka 154270 Samčanky na nový název Samčanka.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Frýdek-Místek, v obci 598747 Staré Hamry, s účinností od 10.9.2013 byla přejmenována základní
sídelní jednotka díl 1542700 Samčanky na nový název Samčanka.
Základní sídelní jednotka byla přejmenovaná na základě návrhu Názvoslovné komise ČÚZK.
ad 4/ Vznik nového katastrálního území 616346 Sedlecko
V okrese Rokycany, v obci 559750 Bušovice, s účinností od 10.10.2013 vzniklo nové katastrální území
616346 Sedlecko. V soustavě územních prvků měl vznik následující dopady:
Katastrální území
V okrese Rokycany, v obci 559750 Bušovice, s účinností od 10.10.2013 vzniklo nové katastrální území
616346 Sedlecko.
Nové katastrální území Sedlecko bylo vyčleněno z katastrálního území 616354 Smědčice v obci 540722
Smědčice pro samostanou osadu Sedlecko, která ačkoliv územně spadala do obce Smědčice, z hlediska
veřejné správy byla již dříve součástí obce 559750 Bušovice. Se vznikem nového katastrálního území došlo
ke změně hranice mezi obcemi Smědčice a Bušovice a byl tak odstraněn přesah budov z obce Bušovice na
území obce Smědčice, který byl evidován v RSO od roku 2001.
Územně technické jednotky
V okrese Rokycany, v obci 559750 Bušovice, s účinností od 10.10.2013 v souvislosti se
katastrálního území Sedlecko došlo k přejmenování UTJ 616346 Smědčice-Bušovice
Sedlecko.
V okrese Rokycany, v obci 559750 Bušovice, s účinností od 10.10.2013 v souvislosti se
katastrálního území Sedlecko došlo k přejmenování UTJ 616354 Smědčice-Smědčice
Smědčice.

vznikem nového
na nový název
vznikem nového
na nový název

Základní sídelní jednotky
V okrese Rokycany, v obci 559750 Bušovice, s účinností od 10.10.2013 v souvislosti se vznikem nového
katastrálního území došlo ke změně vazby základní sídelní jednotky 016349 Sedlecko na katastrální území
616346 Sedlecko.

13

Základní sídelní jednotky díl
V okrese Rokycany, v obci 559750 Bušovice, s účinností od 10.10.2013 v souvislosti se vznikem nového
katastrálního území došlo ke změně vazby základní sídelní jednotky 016349 Sedlecko na katastrální území
616346 Sedlecko.
ad 5/ Vznik nového katastrálního území 930423 Březovík 1
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vzniklo nové katastrální území
930423 Březovík 1. Dopady vzniku jsou následující:
Katastrální území
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vzniklo nové katastrální území
930423 Březovík 1. Nové KU bylo vyčleněno z území KU 991821 Třebovice u Českého Krumlova.
Územně technické jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930423 Březovík 1. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930423 Březovík 1 a vyčleňuje se z UTJ 991821 Třebovice u Českého Krumlova
Základní sídelní jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330426 Březovík 1. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930423 Březovík 1 a vyčleňuje se ze ZSJ 391824 Třebovice.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3304260 Březovík 1. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930423 Březovík 1 a patří k části obce 007153 Boletice.
Statistické obvody
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013, byl vytvořen nový statistický
obvod:
SO 466 / IDSO 857190 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3304260 Březovík 1.
ad 6/ Vznik nového katastrálního území 930431 Březovík 2
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vzniklo nové katastrální území
930431 Březovík 2. Dopady vzniku jsou následující:
Katastrální území
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vzniklo nové katastrální území
930431 Březovík 2. Nové KU bylo vyčleněno z KU 991821 Třebovice u Českého Krumlova.
Územně technické jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930431 Březovík 2. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930431 Březovík 2 a vyčleňuje se z UTJ 991821 Třebovice u Českého Krumlova
Základní sídelní jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330434 Březovík 2. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930431 Březovík 2 a vyčleňuje se ze ZSJ 391824 Třebovice.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3304340 Březovík 2. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930431 Březovík 2 a patří k části obce 007153 Boletice.
Statistické obvody
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013, byl vytvořen nový statistický
obvod:
SO 467 / IDSO 857203 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3304340 Březovík 2.
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ad 7/ Vznik nového katastrálního území 930440 Okrouhlík
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vzniklo nové katastrální území
930440 Okrouhlík. Dopady vzniku jsou následující:
Katastrální území
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vzniklo nové katastrální území
930440 Okrouhlík. Nové KU bylo vyčleněno z KU 991821 Třebovice u Českého Krumlova.
Územně technické jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930440 Okrouhlík. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930440 Okrouhlík a vyčleňuje se z UTJ 991821 Třebovice u Českého Krumlova
Základní sídelní jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330442 Okrouhlík. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930440 Okrouhlík a vyčleňuje se ze ZSJ 391824 Třebovice.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3304420 Okrouhlík. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930440 Okrouhlík a patří k části obce 007153 Boletice.
Statistické obvody
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 20.9.2013, byl vytvořen nový statistický
obvod:
SO 468 / IDSO 857211 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3304420 Okrouhlík.
ad 8/ Vznik nového katastrálního území 930482 Mýtina u Želnavy
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 8.10.2013 vzniklo nové katastrální území
930482 Mýtina u Želnavy. Dopady vzniku jsou následující:
Katastrální území
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 8.10.2013 vzniklo nové katastrální území
930482 Mýtina u Želnavy. Nové KU bylo vyčleněno z KU 991759 Maňávka u Českého Krumlova.
Územně technické jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 8.10.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930482 Mýtina u Želnavy. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930482 Mýtina u Želnavy a vyčleňuje se z UTJ 991759 Maňávka u Českého Krumlova
Základní sídelní jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 8.10.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330485 Mýtina u Želnavy. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930482 Mýtina u Želnavy a vyčleňuje se ze ZSJ 391751 Maňávka.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 8.10.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3304850 Mýtina u Želnavy. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930482 Mýtina u Želnavy a patří k části obce 007153 Boletice.
Statistické obvody
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 8.10.2013, byl vytvořen nový statistický
obvod:
SO 472 / IDSO 857254 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3304850 Mýtina u Želnavy.
ad 9/ Vznik nového katastrálního území 930491 Hájenky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 15.10.2013 vzniklo nové katastrální území
930491 Hájenky. Dopady vzniku jsou následující:
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Katastrální území
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 15.10.2013 vzniklo nové katastrální území
930491 Hájenky. Nové KU bylo vyčleněno z KU 991694 Arnoštov u Českého Krumlova.
Územně technické jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 15.10.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930491 Hájenky. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930491 Hájenky a vyčleňuje se z UTJ 991694 Arnoštov u Českého Krumlova
Základní sídelní jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 15.10.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330493 Hájenky. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930491 Hájenky a vyčleňuje se ze ZSJ 391697 Arnoštov.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 15.10.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3304930 Hájenky. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930491 Hájenky a patří k části obce 007153 Boletice.
Statistické obvody
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 15.10.2013, byl vytvořen nový statistický
obvod:
SO 473 / IDSO 857262 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3304930 Hájenky.
ad 10/ Vznik nového katastrálního území 930466 Polná na Šumavě
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 22.10.2013 vzniklo nové katastrální území
930466 Polná na Šumavě. Dopady vzniku jsou následující:
Katastrální území
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 22.10.2013 vzniklo nové katastrální území
930466 Polná na Šumavě. Nové KU bylo vyčleněno z KU 991741 Polná u Českého Krumlova a 607151
Boletice.
Územně technické jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 22.10.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930466 Polná na Šumavě. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930466 Polná na Šumavě a vyčleňuje se z UTJ 991741 Polná u Českého Krumlova a 607151
Boletice.
Základní sídelní jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 22.10.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330469 Polná na Šumavě. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930466 Polná na Šumavě a vyčleňuje se ze ZSJ 391743 Polná a 007153 Boletice.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 22.10.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3304690 Polná na Šumavě. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930466 Polná na Šumavě a patří k části obce 007153 Boletice.
Statistické obvody
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 22.10.2013, byl vytvořen nový statistický
obvod:
SO 470 / IDSO 857238 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3304690 Polná na Šumavě.
ad 11/ Vyhlášení nového katastrálního území 930385 Občiny u Drahan
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vzniklo nové katastrální území 930385
Občiny u Drahan. Dopady vzniku jsou následující:
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Katastrální území
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vzniklo nové katastrální území 930385
Občiny u Drahan. Nové KU bylo vyčleněno z území KU 991881 Osina.
Územně technické jednotky
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930385 Občiny u Drahan. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930385 Občiny u Drahan a vyčleňuje se z UTJ 991881 Osina
Základní sídelní jednotky
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vznikla nová základní sídelní jednotka
330388 Občiny u Drahan. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930385 Občiny u Drahan a vyčleňuje se ze ZSJ 391883 Osina.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vznikla nová základní sídelní jednotka
díl 3303880 Občiny u Drahan. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930385 Občiny u Drahan a patří k části obce 014125 Březina.
Statistické obvody
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013, byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 353 / IDSO 857271 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3303880 Občiny u Drahan.
ad 12/ Vznik nového katastrálního území 930393 Osinky u Krumsína
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vzniklo nové katastrální území 930393
Osinky u Krumsína. Dopady vzniku jsou následující:
Katastrální území
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vzniklo nové katastrální území 930393
Osinky u Krumsína. Nové KU bylo vyčleněno z KU 991881 Osina.
Územně technické jednotky
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930393 Osinky u Krumsína. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930393 Osinky u Krumsína a vyčleňuje se z UTJ 991881 Osina.
Základní sídelní jednotky
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vznikla nová základní sídelní jednotka
330396 Osinky u Krumsína. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930393 Osinky u Krumsína a vyčleňuje se ze ZSJ 391883 Osina.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vznikla nová základní sídelní jednotka
díl 3303960 Osinky u Krumsína. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930393 Osinky u Krumsína a patří k části obce 014125 Březina.
Statistické obvody
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013, byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 354 / IDSO 857289 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3303960 Osinky u Krumsína.
ad 13/ Vznik nového katastrálního území 930415 Ostatky u Křenůvek
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vzniklo nové katastrální území 930415
Ostatky u Křenůvek. Dopady vzniku jsou následující:
Katastrální území
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vzniklo nové katastrální území 930415
Ostatky u Křenůvek. Nové KU bylo vyčleněno z KU 991881 Osina.
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Územně technické jednotky
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930415 Ostatky u Křenůvek. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930415 Ostatky u Křenůvek a vyčleňuje se z UTJ 991881 Osina.
Základní sídelní jednotky
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vznikla nová základní sídelní jednotka
330418 Ostatky u Křenůvek. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930415 Ostatky u Křenůvek a vyčleňuje se ze ZSJ 391883 Osina.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013 vznikla nová základní sídelní jednotka
díl 3304180 Ostatky u Křenůvek. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930415 Ostatky u Křenůvek a patří k části obce 014125 Březina.
Statistické obvody
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 29.10.2013, byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 356 / IDSO 857301 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3304180 Ostatky u Křenůvek.
ad 14/ Vznik nového katastrálního území 930369 Cihelny u Podivic
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 31.10.2013 vzniklo nové katastrální území 930369
Cihelny u Podivic. Dopady vzniku jsou následující:
Katastrální území
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 31.10.2013 vzniklo nové katastrální území 930369
Cihelny u Podivic. Nové KU bylo vyčleněno z KU 991872 Kotáry.
Územně technické jednotky
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 31.10.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930369 Cihelny u Podivic. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930369 Cihelny u Podivic a vyčleňuje se z UTJ 991872 Kotáry
Základní sídelní jednotky
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 31.10.2013 vznikla nová základní sídelní jednotka
330361 Cihelny u Podivic. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930369 Cihelny u Podivic a vyčleňuje se ze ZSJ 391875 Kotáry.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 31.10.2013 vznikla nová základní sídelní jednotka
díl 3303610 Cihelny u Podivic. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930369 Cihelny u Podivic a patří k části obce 014125 Březina.
Statistické obvody
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 31.10.2013, byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 352 / IDSO 857181 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3303610 Cihelny u Podivic.
ad 15/ Změna názvu základní sídelní jednotky 058068 Zahrádky-Kokánov
Základní sídelní jednotky
V okrese Tábor, v obci 562963 Jedlany, s účinností od 1.11.2013, byla přejmenována základní sídelní
jednotka 058068 Zahrádky-Kokánov na nový název Zahrádky-Kahánov.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Tábor, v obci 562963 Jedlany, s účinností od 1.11.2013, byla přejmenována základní sídelní
jednotka díl 0580680 Zahrádky-Kokánov na nový název Zahrádky-Kahánov.
ad 16/ Vznik nového katastrálního území 930407 Žleb u Prostějoviček
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 7.11.2013 vzniklo nové katastrální území 930407
Žleb u Prostějoviček. Dopady vzniku jsou následující:

18

Katastrální území
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 7.11.2013 vzniklo nové katastrální území 930407
Žleb u Prostějoviček. Nové KU bylo vyčleněno z KU 991881 Osina.
Územně technické jednotky
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 7.11.2013 vznikla nová územně technická jednotka
930407 Žleb u Prostějoviček. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930407 Žleb u Prostějoviček a vyčleňuje se z UTJ 991881 Osina.
Základní sídelní jednotky
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 7.11.2013 vznikla nová základní sídelní jednotka
330400 Žleb u Prostějoviček. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930407 Žleb u Prostějoviček a vyčleňuje se ze ZSJ 391883 Osina.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 7.11.2013 vznikla nová základní sídelní jednotka
díl 3304000 Žleb u Prostějoviček. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930407 Žleb u Prostějoviček a patří k části obce 014125 Březina.
Statistické obvody
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 7.11.2013, byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 355 / IDSO 857297 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3304000 Žleb u Prostějoviček.
ad 17/ Vznik nového katastrálního území 930458 Kraví Hora
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 7.11.2013 vzniklo nové katastrální území
930458 Kraví Hora. Dopady vzniku jsou následující:
Katastrální území
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 7.11.2013 vzniklo nové katastrální území
930458 Kraví Hora. Nové KU bylo vyčleněno z KU 607151 Boletice.
Územně technické jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 7.11.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930458 Kraví Hora. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930458 Kraví Hora a vyčleňuje se z UTJ 607151 Boletice.
Základní sídelní jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 7.11.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330451 Kraví Hora. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930458 Kraví Hora a vyčleňuje se ze ZSJ 007153 Boletice.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 7.11.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3304510 Kraví Hora. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930458 Kraví Hora a patří k části obce 007153 Boletice.
Statistické obvody
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 7.11.2013, byl vytvořen nový statistický
obvod:
SO 469 / IDSO 857220 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3304510 Kraví Hora.
ad 18/ Vyhlášení nového katastrálního území 930474 Houbový Vrch
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 7.11.2013 vzniklo nové katastrální území
930474 Houbový Vrch. Dopady vzniku jsou následující:
Katastrální území
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 7.11.2013 vzniklo nové katastrální území
930474 Houbový Vrch. Nové KU bylo vyčleněno z KU 991759 Maňávka u Českého Krumlova.
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Územně technické jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 7.11.2013 vznikla nová územně technická
jednotka 930474 Houbový Vrch. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930474 Houbový Vrch a vyčleňuje se z UTJ 991759 Maňávka u Českého Krumlova.
Základní sídelní jednotky
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 7.11.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka 330477 Houbový Vrch. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930474 Houbový Vrch a vyčleňuje se ze ZSJ 391751 Maňávka.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 7.11.2013 vznikla nová základní sídelní
jednotka díl 3304770 Houbový Vrch. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930474 Houbový Vrch a patří k části obce 007153 Boletice.
Statistické obvody
V okrese Český Krumlov, v obci 545422 Boletice, s účinností od 7.11.2013, byl vytvořen nový statistický
obvod:
SO 471 / IDSO 857246 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3304770 Houbový Vrch.
ad 19/ Přejmenování obce 533416 Kostelec nad Černými Lesy
Obce
V okrese Praha-východ byla s účinností od 1.1.2014 přejmenována obec 533416 Kostelec nad Černými Lesy
na nový název Kostelec nad Černými lesy.
Základní územní jednotky
V okrese Praha-východ byla s účinností od 1.1.2014 přejmenována ZUJ 533416 Kostelec nad Černými Lesy
na nový název Kostelec nad Černými lesy.
Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem
V okrese Praha-východ byl s účinností od 1.1.2014 v souvislosti s přejmenováním obce Kostelec nad Černými
lesy přejmenován správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem na nový název Kostelec nad Černými
lesy.
Matriky
V okrese Praha-východ byl s účinností od 1.1.2014 v souvislosti s přejmenováním obce Kostelec nad Černými
lesy přejmenován matriční úřad na nový název Městský úřad Kostelec nad Černými lesy – Matrika.
ad 20/ Změna v členění ZSJ 094579 Mileč na díly
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Plzeň-jih, v obci 558052 Mileč, s účinností od 15.12.2013 (dodatečné oznámení) bylo v důsledku
změny katastrální hranice zrušeno členění ZSJ 094561 Mileč na díly:
díl 1 0945611 Mileč díl 1, který patřil do části obce 094561 Mileč a ležel na katastru 694568 mileč se mění na
díl 0 ZSJ 0945610 Mileč;
díl 2 0945612 Mileč díl 2, který patřil do části obce 094579 Záhoří a ležel na katastru 694568 Mileč, se slučuje
se ZSJ 0945790 Záhoří, která patří do části obce 094579 Záhoří a leží na katastru 694576 Záhoří u Milče.
Statistické obvody
V okrese Plzeň-jih, v obci 558052 Mileč, s účinností od 15.12.2013 došlo ke změně vazby:
SO 180 / IDSO 348562 na ZSJ 0945610 Mileč;
SO 182 / IDSO 350800 na ZSJ 0945790 Záhoří.
ad 21/ Změna vazby IDSO 310441 na ZSJ 1527222 Nový Spálenec díl 2
Statistické obvody
V okrese Domažlice, v obci 553549 Česká Kubice, s účinností od 15.12.2013 se vrámci pravidelné údržby
registru mění vazba prázdného SO 101 / IDSO 310441 na ZSJ 1527222 Nový Spálenec díl 2.

20

Rok 2014

Seznam změn v území od 02.01.2014 do 01.04.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Přejmenování části obce 176826 Drvalovice a dílu;
Přejmenování základní sídelní jednotky 087963 Drnholec a dílu;
Přejmenování katastrálního území 670162 Kostelec nad Černými Lesy;
Vznik nových částí obce 047538 Brunšov a 330671 Rajchardov;
Vyhlášení nového městyse 5960884 Štěpánov nad Svratkou;
Vznik nové části obce 330680 Heroutice;
Přejmenování části obce 070165 Kostelec nad Černými lesy a dílu;
Přejmenování základní sídelní jednotky 070165 Kostelec nad Černými Lesy a dílu;
Vyhlášení nového městyse 534242 Nové Dvory;
Zrušení původních katastrálních území 990621 Kolvín, 990710 Těně I, 990019 Baština, 990591
Hrachoviště a 990736 Záběhlá ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930091 Těně v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930105 Strašice v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930113 Dobřív v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930121 Mirošov v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930130 Štítov v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930148 Skořice v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930156 Trokavec v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930164 Číčov v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930172 Borovno v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930181 Míšov v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930199 Věšín v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930202 Nepomuk v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930211 Vranovice v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930229 Láz v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930237 Obecnice v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930245 Drahlín v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930253 Sádek v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930261 Bratkovice v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930270 Jince v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930288 Ohrazenice v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930296 Křešín v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930300 Felbabka v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930318 Podluhy v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930326 Hvozdec v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930334 Chaloupky v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930342 Malá Víska v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Vyhlášení nového katastrálního území 930351 Zaječov v Brdech ve vojenském újezdu Brdy;
Přejmenování katastrálního území 776823 Drvalovice;
Vyhlášení nového katastrálního území 930351 Chaloupky u Otaslavic ve vojenském újezdu Březina;
Vyhlášení nového městyse 577294 Libštát;
Změna vazby IDSO na základní sídelní jednotku;

ad 1/ Přejmenování části obce 176826 Drvalovice
Část obce
V okrese Blansko, v obci 582590 Vanovice, s účinností od 02.01.2014 byla přejmenována část obce 176826
Drvalovice na nový název Drválovice.
Část obce díl
V okrese Blansko, v obci 582590 Vanovice, s účinností od 02.01.2014 byla přejmenována část obce díl
176826 Drvalovice na nový název Drválovice.
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Základní sídelní jednotky
V okrese Blansko, v obci 582590 Vanovice, s účinností od 02.01.2014 byla přejmenována základní sídelní
jednotka 176826 Drvalovice na nový název Drválovice.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Blansko, v obci 582590 Vanovice, s účinností od 02.01.2014 byla přejmenována základní sídelní
jednotka díl 1768260 Drvalovice na nový název Drválovice.
ad 2/ Přejmenování základní sídelní jednotky 087963 Drnholec
Základní sídelní jednotky
V okrese Nový Jičín, v obci 599565 Kopřivnice, s účinností od 22.01.2014 byla přejmenována základní sídelní
jednotka 087963 Drnholec na nový název Drnholec nad Lubinou.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Nový Jičín, v obci 599565 Kopřivnice, s účinností od 22.01.2014 byla přejmenována základní sídelní
jednotka díl 0879630 Drnholec na nový název Drnholec nad Lubinou.
Základní sídelní jednotka byla přejmenovaná na základě návrhu obce.
ad 3/ Přejmenování katastrálního území 670162 Kostelec nad Černými Lesy
Katastrální území
V okrese Praha-východ, v obci 533416 Kostelec nad Černými lesy, s účinností od 24.01.2014 bylo
v souvislosti se změnou názvu obce přejmenováno katastrální území 670162 Kostelec nad Černými Lesy na
nový název Kostelec nad Černými lesy.
Územně technická jednotka
V okrese Praha-východ, v obci 533416 Kostelec nad Černými lesy, s účinností od 24.01.2014 byla
v souvislosti se změnou názvu katastrálního území přejmenována územně technická jednotka 670162
Kostelec nad Černými Lesy na nový název Kostelec nad Černými lesy.
ad 4/ Vznik nových částí obce 047538 Brunšov a 330671 Rajchardov
V okrese Praha-západ, v obci 539252 Hradištko, s administrativní účinností od 28.01.2014 (se statistickou
platností od 21.10.2013) byly zřízeny dvě nové části obce, 047538 Brunšov 330671 Rajchardov.
Část obce
V okrese Praha-západ, v obci 539252 Hradištko, s administrativní účinností od 28.01.2014 (se statistickou
platností od 21.10.2013) vznikly dvě nové části obce 047538 Brunšov a 330671 Rajchardov.
Část obce díl
V okrese Praha-západ, v obci 539252 Hradištko, s administrativní účinností od 28.01.2014 (se statistickou
platností od 21.10.2013) vznikly dvě nové části obce díl 047538 Brunšov a 330671 Rajchardov.
Mění se pořadová čísla částí v obci:
1 - Brunšov nově
2 - Hradištko (dříve 1)
3 - Pikovice (dříve 2)
4 - Rajchardov nově
Nové část obce bude mít PSČ 252 09.
Základní sídelní jednotka
V okrese Praha-západ, v obci 539252 Hradištko, s administrativní účinností od 28.01.2014 (se statistickou
platností od 21.10.2013) v souvislosti se vznikem nové části obce vznikla nová základní sídelní jednotka
330671 Rajchardov. Nová ZSJ leží na katastrálním území 647543 Hradištko pod Medníkem a vyčleňuje se
ze ZSJ 047538 Brunšov.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Praha-západ, v obci 539252 Hradištko, s administrativní účinností od 28.01.2014 (se statistickou
platností od 21.10.2013) v souvislosti se vznikem nových částí obce:
stávající ZSJ 0475380 Brunšov, která také leží na katastrálním území 647543 Hradištko pod Medníkem,
změnila příslušnost do nové části obce 047538 Brunšov;
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vznikla nová základní sídelní jednotka díl 3306710 Rajchardov, která leží na katastrálním území 647543
Hradištko pod Medníkem a patří do nové části obce 3306710 Rajchardov.
Statistické obvody
V okrese Praha-západ, v obci 539252 Hradištko, s administrativní účinností od 28.01.2014 (se statistickou
platností od 21.10.2013) v souvislosti se vznikem nových částí obce:
mění příslušnost SO 117 / IDSO 242250 do nové základní sídelní jednotky 3306710 Rajchardov, vznikl nový
SO 462 / IDSO 857319 s příslušností do nové základní sídelní jednotky 3306710 Rajchardov.
ad 5/ Vyhlášení nového městyse
S účinností od 24.01.2014 se změnil typ obce:
dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 4 zákona č. 234/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
596884 Štěpánov nad Svratkou

okres Žďár nad Sázavou

Česká republika má od 24.01.2014 celkem 215 městysů.
ad 6/ Vznik nové části obce 330680 Heroutice
V okrese Benešov, v obci 530310 Neveklov, s administrativní účinností od 24.02.2014 (se statistickou
platností od 01.01.2014) byla zřízena nová část obce 330680 Heroutice.
Část obce
V okrese Benešov, v obci 530310 Neveklov, s administrativní účinností od 24.02.2014 (se statistickou
platností od 01.01.2014) vznikla nová část obce 330680 Heroutice. Nová část obce se vyčleňuje z části
obce 097349 Mlékovice z historického důvodu (původně tvrz, hospodářský dvůr) pro jezdecký areál.
Část obce díl
V okrese Benešov, v obci 530310 Neveklov, s administrativní účinností od 24.02.2014 (se statistickou
platností od 01.01.2014) vznikla nová část obce 330680 Heroutice.
Mění se pořadová čísla částí v obci:
Poř.č. dříve
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Poř.č. nově
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Název části
Heroutice
Hůrka Kapinos
Chvojínek
Jablonná
Kožlí
Lipka
Mlékovice
Nebřich
Neštětice
Neveklov
Ouštice
Přibyšice
Radslavice
Spolí
Tloskov
Zádolí
Zárybnice

Nová část obce bude mít vazbu na PSČ 257 56 Neveklov.
Základní sídelní jednotka
V okrese Benešov, v obci 530310 Neveklov, s administrativní účinností od 24.02.2014 (se statistickou
platností od 01.01.2014) v souvislosti se vznikem nové části obce vznikla nová základní sídelní jednotka
330680 Heroutice. Nová ZSJ leží na katastrálním území 697346 Mlékovice u Neveklova a vyčleňuje se ze
ZSJ 097349 Mlékovice.

23

Základní sídelní jednotka díl
V okrese Benešov, v obci 530310 Neveklov, s administrativní účinností od 24.02.2014 (se statistickou platností
od 01.01.2014) v souvislosti se vznikem nové části obce vznikla nová základní sídelní jednotka díl 3306800
Heroutice a budovy ležící na jejím území patří k nové části obce 330680 Heroutice.
Statistické obvody
V okrese Benešov, v obci 530310 Neveklov, s administrativní účinností od 24.02.2014 (se statistickou
platností od 01.01.2014) v souvislosti se vznikem nové části obce:
vznikl nový SO 892 / IDSO 857327 s příslušností do nové základní sídelní jednotky díl 3306800 Heroutice.
ad 7/ Přejmenování části obce 070165 Kostelec nad Černými Lesy
Část obce
V okrese Praha-východ, v obci 533416 Kostelec nad Černými lesy, s účinností od 11.03.2014 byla
v souvislosti s přejmenováním obce přejmenována část obce 070165 Kostelec nad Černými Lesy na nový
název Kostelec nad Černými lesy.
Část obce díl
V okrese Praha-východ, v obci 533416 Kostelec nad Černými lesy, s účinností od 11.03.2014 byla
v souvislosti s přejmenováním obce přejmenována část obce díl 070165 Kostelec nad Černými Lesy na nový
název Kostelec nad Černými lesy.
ad 8/ Přejmenování základní sídelní jednotky 070165 Kostelec nad Černými Lesy
Základní sídelní jednotky
V okrese Praha-východ, v obci 533416 Kostelec nad Černými lesy, s účinností od 11.03.2014 byla
v souvislosti s přejmenováním obce přejmenována základní sídelní jednotka 070165 Kostelec nad Černými
Lesy na nový název Kostelec nad Černými lesy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Praha-východ, v obci 533416 Kostelec nad Černými lesy, s účinností od 11.03.2014 byla
v souvislosti s přejmenováním obce přejmenována základní sídelní jednotka díl 0701650 Kostelec nad
Černými Lesy na nový název Kostelec nad Černými lesy.
Základní sídelní jednotka byla přejmenovaná na základě návrhu obce.
ad 9/ Vyhlášení nového městyse
S účinností od 04.03.2014 se změnil typ obce:
dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 4 zákona č. 234/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
534242 Nové Dvory

okres Kutná Hora

Česká republika má od 04.03.2014 celkem 216 městysů.
ad 10/ Zrušení původních katastrálních území 990621 Kolvín, 990710 Těně I, 990019 Baština, 990591
Hrachoviště a 990736 Záběhlá ve vojenském újezdu Brdy
V souladu s Usnesením vlády ČR o plnění úkolů k optimalizaci vojenských újezdů č. 907 ze dne 5. prosince
2012 a na základě žádosti o přidělení kódů pro přípravu 27 nových katastrálních území na území vojenského
újezdu 539996 Brdy byla provedena rekonstrukce území dotčeného vojenského újezdu s následujícími
dopady do základních sídelních jednotek a statistických obvodů.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo 27 nových
katastrálních území rozdělením stávajících katastrálních území. Stávající katastrální území:
990621 Kolvín
990710 Těně I
990019 Baština
990591 Hrachoviště
990736 Záběhlá
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byla zrušena, datum ukončení platnosti k 09.02.2014.
Katastrální území 990621 Kolvín bylo rozděleno na nová KU 930091 Těně v Brdech, 930113 Dobřív v Brdech,
930121 Mirošov v Brdech, 930130 Štítov v Brdech, 930148 Skořice v Brdech, 930156 Trokavec v Brdech,
930164 Číčov v Brdech, 930172 Borovno v Brdech, 930181 Míšov v Brdech a částečně 930105 Strašice
v Brdech.
Katastrální území 990710 Těně I bylo rozděleno na nová KU 930351 Zaječov v Brdech a částečně 930105
Strašice v Brdech a 930342 Malá Víska v Brdech.
Katastrální území 990019 Baština bylo rozděleno na nová KU 930229 Láz v Brdech, 930237 Obecnice
v Brdech, 930245 Drahlín v Brdech, 930253 Sádek v Brdech a 930261 Bratkovice v Brdech.
Katastrální území 990591 Hrachoviště bylo rozděleno na nová KU 930270 Jince v Brdech, 930288 Ohrazenice
v Brdech, 930296 Křešín v Brdech, 930300 Felbabka v Brdech, 930318 Podluhy v Brdech, 930326 Hvozdec
v Brdech, 930334 Chaloupky v Brdech a částečně 930342 Malá Víska v Brdech.
Katastrální území 990736 Záběhlá bylo rozděleno na KU 930199 Věšín v Brdech, 930202 Nepomuk v Brdech
a 930211 Vranovice v Brdech.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 v souvislosti se zrušením
katastrálních území byly zrušeny UTJ:
990621 Kolvín
990710 Těně I
990019 Baština
990591 Hrachoviště
990736 Záběhlá
datum ukončení platnosti k 09.02.2014.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 v souvislosti se zrušením
katastrálních území byly zrušeny ZSJ:
390623 Kolvín
319712 Těně I
390011 Baština
390593 Hrachoviště
390739 Záběhlá
datum ukončení platnosti k 09.02.2014.
Území zrušených ZSJ bylo rozděleno na 27 nových ZSJ (viz níže).
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 v souvislosti se zrušením
katastrálních území byly zrušeny ZSJ díl:
3906230 Kolvín
3197120 Těně I
3900110 Baština
3905930 Hrachoviště
3907390 Záběhlá
datum ukončení platnosti k 09.02.2014.
Statistické obvody
Statistickým obvodům zrušených ZSJ díl se změnila příslušnost k nově vytvořeným ZSJ díl (viz níže).
ad 11/ Vyhlášení nového katastrálního území 930091 Těně v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930091 Těně v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930091 Těně v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990710 Teně I.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930091 Těně v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930091 Těně v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990710 Teně I.
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Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3300940 Těně v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930091 Těně v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390712 Teně I. Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3300940 Těně v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930091 Těně v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 221 / IDSO 250155 do nově vzniklé ZSJ díl 3300940 Těně v Brdech.
ad 12/ Vyhlášení nového katastrálního území 930105 Strašice v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930105 Strašice v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930105 Strašice v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990710 Teně
I, 990621 Kolvín a 990736 Záběhlá.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930105 Strašice v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930105 Strašice v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990710 Teně I, 990621 Kolvín a 990736
Záběhlá.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3301080 Strašice v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930105 Strašice v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390712 Teně I, 390623 Kolvín a 390739 Záběhlá.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3301080 Strašice v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930105 Strašice v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 219 / IDSO 250139 a SO 201 / IDSO 244414 do nově vzniklé ZSJ díl 3301080 Strašice v Brdech.
ad 13/ Vyhlášení nového katastrálního území 930113 Dobřív v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930113 Dobřív v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930113 Dobřív v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990621 Kolvín.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930113 Dobřív v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930113 Dobřív v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990621 Kolvín.
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Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3301160 Dobřív v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930113 Dobřív v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390623 Kolvín. Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3301160 Dobřív v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930113 Dobřív v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 206 / IDSO 250007 do nově vzniklé ZSJ díl 3301160 Dobřív v Brdech.
ad 14/ Vyhlášení nového katastrálního území 930121 Mirošov v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930121 Mirošov v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930121 Mirošov v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990621
Kolvín.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930121 Mirošov v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930121 Mirošov v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990621 Kolvín
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3301240 Mirošov v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930121 Mirošov v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390623 Kolvín.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3301240 Mirošov v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930121 Mirošov v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 215 / IDSO 250091 do nově vzniklé ZSJ díl 3301240 Mirošov v Brdech.
ad 15/ Vyhlášení nového katastrálního území 930130 Štítov v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930130 Štítov v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930130 Štítov v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990621 Kolvín.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930130 Štítov v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930130 Štítov v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990621 Kolvín
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Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3301320 Štítov v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930130 Štítov v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390623 Kolvín.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3301320 Štítov v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930130 Štítov v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 220 / IDSO 250147 do nově vzniklé ZSJ díl 3301320 Štítov v Brdech.
ad 16/ Vyhlášení nového katastrálního území 930148 Skořice v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930148 Skořice v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930148 Skořice v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990621 Kolvín
a 990736 Záběhlá.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930148 Skořice v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930148 Skořice v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990621 Kolvín a 990736 Záběhlá.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3301410 Skořice v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930148 Skořice v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390623 Kolvín a 390739 Záběhlá.
Nová ZSJ má charakter venkovské smíšené lokality.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3301410 Skořice v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930148 Skořice v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 212 / IDSO 250066 a SO 218 / IDSO 250121 do nově vzniklé ZSJ díl 3301410 Skořice v Brdech.
ad 17/ Vyhlášení nového katastrálního území 930156 Trokavec v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930156 Trokavec v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930156 Trokavec v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990621
Kolvín.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930156 Trokavec v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930156 Trokavec v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990621 Kolvín
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Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3301590 Trokavec v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930156 Trokavec v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390623 Kolvín.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3301590 Trokavec v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930156 Trokavec v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 222 / IDSO 250163 do nově vzniklé ZSJ díl 3301590 Trokavec v Brdech.
ad 18/ Vyhlášení nového katastrálního území 930164 Číčov v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930164 Číčov v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930164 Číčov v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990621 Kolvín.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930164 Číčov v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930164 Číčov v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990621 Kolvín
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3301670 Číčov v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930164 Číčov v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390623 Kolvín.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3301670 Číčov v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930164 Číčov v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 205 / IDSO 249998 a SO 208 / IDSO 250023 do nově vzniklé ZSJ díl 3301670 Číčov v Brdech.
ad 19/ Vyhlášení nového katastrálního území 930172 Borovno v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930172 Borovno v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930172 Borovno v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990621
Kolvín.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930172 Borovno v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930172 Borovno v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990621 Kolvín.
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Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3301750 Borovno v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930172 Borovno v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390623 Kolvín.
Nová ZSJ má charakter venkovské smíšené lokality.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3301750 Borovno v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930172 Borovno v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 204 / IDSO 249980 do nově vzniklé ZSJ díl 3301750 Borovno v Brdech.
ad 20/ Vyhlášení nového katastrálního území 930181 Míšov v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930181 Míšov v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930181 Míšov v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990621 Kolvín.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930181 Míšov v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930181 Míšov v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990621 Kolvín.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3301830 Míšov v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930181 Míšov v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390623 Kolvín.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3301830 Míšov v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930181 Míšov v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 216 / IDSO 250104 do nově vzniklé ZSJ díl 3301830 Míšov v Brdech.
ad 21/ Vyhlášení nového katastrálního území 930199 Věšín v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930199 Věšín v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930199 Věšín v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990736 Záběhlá
a 990621 Kolvín.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930199 Věšín v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930199 Věšín v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990736 Záběhlá a 990621 Kolvín.
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Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3301910 Věšín v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930199 Věšín v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390739 Záběhlá a 390623 Kolvín.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3301910 Věšín v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930199 Věšín v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 223 / IDSO 250171, SO 227 / IDSO 250210 a SO 238 / IDSO 250325 do nově vzniklé ZSJ díl 3301910
Věšín v Brdech.
ad 22/ Vyhlášení nového katastrálního území 930202 Nepomuk v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930202 Nepomuk v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930202 Nepomuk v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990019
Baština, 990710 Těně I a 990736 Záběhlá.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930202 Nepomuk v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930202 Nepomuk v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990019 Baština, 990710 Těně I a
990736 Záběhlá.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3302050 Nepomuk v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930202 Nepomuk v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390011 Baština, 390712 Těně I a 390739 Záběhlá.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3302050 Nepomuk v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930202 Nepomuk v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 234 / IDSO 250287 do nově vzniklé ZSJ díl 3302050 Nepomuk v Brdech.
ad 23/ Vyhlášení nového katastrálního území 930211 Vranovice v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930211 Vranovice v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930211 Vranovice v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990019
Baština a 990736 Záběhlá.
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Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930211 Vranovice v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930211 Vranovice v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990019 Baština a 990736 Záběhlá.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3302130 Vranovice v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930211 Vranovice v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390011 Baština a 390739 Záběhlá.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3302130 Vranovice v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930211 Vranovice v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 329 / IDSO 250333 do nově vzniklé ZSJ díl 3302130 Vranovice v Brdech.
ad 24/ Vyhlášení nového katastrálního území 930229 Láz v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930229 Láz v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930229 Láz v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990019 Baština.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930229 Láz v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930229 Láz v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990019 Baština.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3302210 Láz v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930229 Láz v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390011 Baština.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3302210 Láz v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930229 Láz v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 233 / IDSO 250279 do nově vzniklé ZSJ díl 3302210 Láz v Brdech.
ad 25/ Vyhlášení nového katastrálního území 930237 Obecnice v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930237 Obecnice v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930237 Obecnice v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990019
Baština, 990591 Hrachoviště, 990710 Těně I a 990736 Záběhlá.
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Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930237 Obecnice v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930237 Obecnice v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990019 Baština, 990591 Hrachoviště,
990710 Těně I a 990736 Záběhlá.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3302300 Obecnice v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930237 Obecnice v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390011 Baština, 390593 Hrachoviště, 390712 Těně
I a 390739 Záběhlá.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3302300 Obecnice v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930237 Obecnice v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 235 / IDSO 250295 a SO 203 / IDSO 249971 do nově vzniklé ZSJ díl 3302300 Obecnice v Brdech.
ad 26/ Vyhlášení nového katastrálního území 930245 Drahlín v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930245 Drahlín v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930245 Drahlín v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990019
Baština.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930245 Drahlín v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930245 Drahlín v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990019 Baština.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3302480 Drahlín v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930245 Drahlín v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390011 Baština.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3302480 Drahlín v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930245 Drahlín v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 230 / IDSO 250244 do nově vzniklé ZSJ díl 3302480 Drahlín v Brdech.
ad 27/ Vyhlášení nového katastrálního území 930253 Sádek v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930253 Sádek v Brdech.
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Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930253 Sádek v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990019
Baština.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930253 Sádek v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930253 Sádek v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990019 Baština.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3302560 Sádek v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930253 Sádek v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390011 Baština.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3302560 Sádek v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930253 Sádek v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 237 / IDSO 250317 do nově vzniklé ZSJ díl 3302560 Sádek v Brdech.
ad 28/ Vyhlášení nového katastrálního území 930261 Bratkovice v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930261 Bratkovice v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930261 Bratkovice v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990019
Baština.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930261 Bratkovice v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930261 Bratkovice v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990019 Baština.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3302640 Bratkovice v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930261 Bratkovice v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390011 Baština.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3302640 Bratkovice v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930261 Bratkovice v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 229 / IDSO 250236 do nově vzniklé ZSJ díl 3302640 Bratkovice v Brdech.
ad 29/ Vyhlášení nového katastrálního území 930270 Jince v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930270 Jince v Brdech.
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Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930270 Jince v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990591
Hrachoviště.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930270 Jince v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930270 Jince v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990591 Hrachoviště
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3302720 Jince v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930270 Jince v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390593 Hrachoviště.
Nová ZSJ má charakter venkovské smíšené lokality.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3302720 Jince v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930270 Jince v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 202 / IDSO 249963 a SO 225 / IDSO 250198 do nově vzniklé ZSJ díl 3302720 Jince v Brdech.
ad 30/ Vyhlášení nového katastrálního území 930288 Ohrazenice v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930288 Ohrazenice v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930288 Ohrazenice v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990591
Hrachoviště.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930288 Ohrazenice v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930288 Ohrazenice v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990591 Hrachoviště.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3302810 Ohrazenice v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930288 Ohrazenice v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390593 Hrachoviště.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3302810 Ohrazenice v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930288 Ohrazenice v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 236 / IDSO 250309 do nově vzniklé ZSJ díl 3302810 Ohrazenice v Brdech.
ad 31/ Vyhlášení nového katastrálního území 930296 Křešín v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930296 Křešín v Brdech.
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Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930296 Křešín v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990591
Hrachoviště.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930296 Křešín v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930296 Křešín v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990591 Hrachoviště.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3302990 Křešín v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930296 Křešín v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390593 Hrachoviště.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3302990 Křešín v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930296 Křešín v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 232 / IDSO 250261 do nově vzniklé ZSJ díl 3302990 Křešín v Brdech.
ad 32/ Vyhlášení nového katastrálního území 930300 Felbabka v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930300 Felbabka v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930300 Felbabka v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990591
Hrachoviště.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930300 Felbabka v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930300 Felbabka v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990591 Hrachoviště.
Základní sídelní jednotkyV okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014
vznikla nová základní sídelní jednotka 3303020 Felbabka v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná
s nově vzniklým katastrálním územím 930300 Felbabka v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390593 Hrachoviště.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3303020 Felbabka v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930300 Felbabka v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 207 / IDSO 250015 do nově vzniklé ZSJ díl 3303020 Felbabka v Brdech.
ad 33/ Vyhlášení nového katastrálního území 930318 Podluhy v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930318 Podluhy v Brdech.
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Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930318 Podluhy v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990591
Hrachoviště.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930318 Podluhy v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930318 Podluhy v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990591 Hrachoviště.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3303110 Podluhy v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930318 Podluhy v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390593 Hrachoviště.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3303110 Podluhy v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930318 Podluhy v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 217 / IDSO 250112 a SO 209 / IDSO 250031 do nově vzniklé ZSJ díl 3303110 Podluhy v Brdech.
ad 34/ Vyhlášení nového katastrálního území 930326 Hvozdec v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930326 Hvozdec v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930326 Hvozdec v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990591
Hrachoviště.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930326 Hvozdec v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930326 Hvozdec v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990591 Hrachoviště.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3303290 Hvozdec v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930326 Hvozdec v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390593 Hrachoviště.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3303290 Hvozdec v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930326 Hvozdec v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 210 / IDSO 250040 do nově vzniklé ZSJ díl 3303290 Hvozdec v Brdech.
ad 35/ Vyhlášení nového katastrálního území 930334 Chaloupky v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930334 Chaloupky v Brdech.
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Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930334 Chaloupky v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990591
Hrachoviště.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930334 Chaloupky v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930334 Chaloupky v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990591 Hrachoviště.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3303370 Chaloupky v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930334 Chaloupky v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390593 Hrachoviště.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3303370 Chaloupky v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930334 Chaloupky v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 211 / IDSO 250058 do nově vzniklé ZSJ díl 3303370 Chaloupky v Brdech.
ad 36/ Vyhlášení nového katastrálního území 930342 Malá Víska v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930342 Malá Víska v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930342 Malá Víska v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990019
Baština, 990591 Hrachoviště a 990710 Teně I.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930342 Malá Víska v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930342 Malá Víska v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990019 Baština, 990591 Hrachoviště
a 990710 Teně I.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3303450 Malá Víska v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930342 Malá Víska v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390011 Baština, 390593 Hrachoviště a 390712
Těně I.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3303450 Malá Víska v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930342 Malá Víska v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 214 / IDSO 250082 do nově vzniklé ZSJ díl 3303450 Malá Víska v Brdech.
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ad 37/ Vyhlášení nového katastrálního území 930351 Zaječov v Brdech
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930351 Zaječov v Brdech.
Katastrální území
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vzniklo nové katastrální
území 930351 Zaječov v Brdech. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990710 Teně
I.
Územně technické jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová územně
technická jednotka 930351 Zaječov v Brdech. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930351 Zaječov v Brdech a vyčleňuje se z UTJ 990710 Teně I.
Základní sídelní jednotky
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní sídelní
jednotka 3303530 Zaječov v Brdech. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930351 Zaječov v Brdech a vyčleňuje se ze ZSJ 390712 Teně I.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014 vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3303530 Zaječov v Brdech. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930351 Zaječov v Brdech a patří do části obce 009814 Brdy.
Statistické obvody
V okrese Příbram, ve vojenském újezdu 539996 Brdy, s účinností od 10.02.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 213 / IDSO 250074 a SO 224 / IDSO 250180 do nově vzniklé ZSJ díl 3303530 Zaječov v Brdech.
ad 38/ Přejmenování katastrálního území 776823 Drvalovice
Katastrální území
V okrese Blansko, v obci 582590 Vanovice, s účinností od 03.03.2014 bylo v souvislosti se změnou názvu
části obce přejmenováno katastrální území 776823 Drvalovice na nový název Drválovice.
Územně technická jednotka
V okrese Blansko, v obci 582590 Vanovice, s účinností od 03.03.2014 byla v souvislosti se změnou názvu
katastrálního území přejmenována územně technická jednotka 776823 Drvalovice na nový název Drválovice.
ad 39/ Vyhlášení nového katastrálního území 930377 Chaloupky u Otaslavic
V okrese Vyškov, ve vojenském újezdu 592935 Březina, s účinností od 03.03.2014 vzniklo nové katastrální
území 930377 Chaloupky u Otaslavic.
Katastrální území
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 03.03.2014 vzniklo nové katastrální území 930377
Chaloupky u Otaslavic. Nové KU bylo vyčleněno z KU 991889 Pulkava.
Územně technické jednotky
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 03.03.2014 vznikla nová územně technická
jednotka 930377 Chaloupky u Otaslavic. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930377 Chaloupky u Otaslavic a vyčleňuje se z UTJ 991889 Pulkava.
Základní sídelní jednotky
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 03.03.2014 vznikla nová základní sídelní jednotka
330370 Chaloupky u Otaslavic. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím
930377 Chaloupky u Otaslavic a vyčleňuje se ze ZSJ 391891 Pulkava.
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Základní sídelní jednotky díl
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 03.03.2014 vznikla nová základní sídelní jednotka
díl 3303700 Chaloupky u Otaslavic. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930377 Chaloupky u Otaslavic a patří k části obce 014125 Březina.
Statistické obvody
V okrese Vyškov, v obci 592935 Březina, s účinností od 03.03.2014, byl vytvořen statistický obvod:
SO 357 / IDSO 857335 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3303700 Chaloupky u Otaslavic.
ad 40/ Vyhlášení nového městyse
S účinností od 20.3.2014 se změnil typ obce:
dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 4 zákona č. 234/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
577294 Libštát

okres Semily

Česká republika má od 20.03.2014 celkem 216 městysů.
ad 41/ Změna vazba IDSO na základní sídelní jednotku
S účinností od 15.03.2014 byla změněna vazba několika statistických obvodů na základní sídelní jednotku a
byl tak ukončen přesah obce „A“ na území obce „B“.
SO
485
361
189
230
328
169
497
78
469
363
459
194
557
315
645

IDSO
205699
250520
289671
300853
355771
358827
525120
559784
574171
587656
605051
610992
628701
644731
851710

0227810
0238090
0324680
1421230
0971610
0317980
0890280
0579750
1796710
0435830
0383850
0467360
1334180
0998990
0831430

Nová ZSJ
Zahrady
Čím
Mladotické Mlaky
Řepice
Strážiště
Třebnuška
Luková
Javůrek
Velký Ořechov
Horní Myslová
Pokojovice
Lhotka
Čtyři Dvory
Mosty u Jablunkova
Křižanovice

564826
540323
549363
560243
578797
566993
580848
583090
592251
587435
591301
592153
596884
511951
571733

Obec A
Vrátkov
Chotilsko
Dobev
Droužetice
Štichovice
Ostrovec-Lhotka
Rudoltice
Hvozdec
Kelníky
Krahulčí
Okříšky
Drslavice
Štěpánov nad Svratkou
Dolní Lomná
Liboměřice

533271
540081
549380
536849
559237
560260
580635
583154
585912
587206
550370
592200
596493
598453
547824

Obec B
Český Brod
Čím
Drhovle
Řepice
Mladotice
Zbiroh
Luková
Javůrek
Velký Ořechov
Horní Myslová
Pokojovice
Hradčovice
Prosetín
Mosty u Jablunkova
Křižanovice

Seznam změn v území od 2.4.2014 do 1.7.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vyhlášení nového městyse 559954 Liblín;
Vyhlášení nového katastrálního území 930539 Město Libavá I;
Vyhlášení nového katastrálního území 930555 Nové Oldřůvky I;
Vyhlášení nového katastrálního území 930563 Hadinka;
Vyhlášení nového katastrálního území 920681 Luboměř u Potštátu;
Zrušení katastrálního území 990205 Slavkov u Města Libavá;
Vyhlášení nového katastrálního území 929930 Kozlov u Velkého Újezdu I;
Vyhlášení nového katastrálního území 920673 Kozlov u Velkého Újezdu;
Vyhlášení nového katastrálního území 930571 Varhošť u Města Libavá;
Vyhlášení nového katastrálního území 930580 Mrsklesy na Moravě I;
Vyhlášení nového katastrálního území 930598 Hlubočky I;
Vyhlášení nového katastrálního území 930601 Hlubočky II;
Vyhlášení nového katastrálního území 930610 Hlubočky III;
Vyhlášení nového katastrálního území 930628 Hlubočky IV;
Změna názvu části obce 024023 Čívice na Čivice;
Vyhlášení nového katastrálního území 930504 Domašov nad Bystřicí I;
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vyhlášení nového katastrálního území 930512 Dřemovice u Města Libavá;
Vyhlášení nového katastrálního území 930521 Předměstí u Města Libavá;
Vyhlášení nového katastrálního území 930547 Město Libavá II;
Vyhlášení nového katastrálního území 930636 Jívová I;
Zrušení dalšího polygonu katastrálního území 642045 Hrádek nad Želivkou;
Zrušení dalšího polygonu katastrálního území 679208 Laškov;
Zjištění dalšího polygonu katastrálního území 723347 Ječovice;
Vznik nové ZSJ 3307010 U Zábrdovic;
Změna vymezení městských částí Praha-Kunratice a Praha-Šeberov;
Změna vymezení městských obvodů Pardubice II a Pardubice VII;

ad 1/ Vyhlášení nového městyse 559954 Liblín
S účinností od 18.4.2014 se změnil typ obce:
Dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 4 zákona č. 234/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
559954 Liblín

okres Rokycany

Česká republika má od 18.4.2014 celkem 217 městysů.
ad 2/ Vyhlášení nového katastrálního území 930539 Město Libavá I
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930539 Město Libavá I.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930539 Město Libavá I. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990191
Rudoltovice.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930539 Město Libavá I. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930539 Město Libavá I a vyčleňuje se z UTJ 990191 Rudoltovice.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330531 Město Libavá I. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930539 Město Libavá I a vyčleňuje se ze ZSJ 390194 Rudoltovice. Nová ZSJ má charakter lesní
plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3305310 Město Libavá I. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930539 Město Libavá I a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 712 / IDSO 676195 ve vazbě do nově vzniklé ZSJ díl 3305310 Město Libavá I.
ad 3/ Vyhlášení nového katastrálního území 930555 Nové Oldřůvky I
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930555 Nové Oldřůvky I.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930555 Nové Oldřůvky I. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990191
Rudoltovice.
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Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930555 Nové Oldřůvky I. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930555 Nové Oldřůvky I a vyčleňuje se z UTJ 990191 Rudoltovice.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330558 Nové Oldřůvky I. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930555 Nové Oldřůvky I a vyčleňuje se ze ZSJ 390194 Rudoltovice. Nová ZSJ má
charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3305580 Nové Oldřůvky I. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930555 Nové Oldřůvky I a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území byl vytvořen statistický obvod:
SO 1045 / IDSO 857378 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3305580 Nové Oldřůvky I.
ad 4/ Vyhlášení nového katastrálního území 930563 Hadinka
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930563 Hadinka.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930563 Hadinka. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990191 Rudoltovice.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930563 Hadinka. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930563 Hadinka a vyčleňuje se z UTJ 990191 Rudoltovice
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330566 Hadinka. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930563 Hadinka a vyčleňuje se ze ZSJ 390194 Rudoltovice. Nová ZSJ má charakter odloučené
obytné plochy včetně přilehlých zemědělských ploch.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3305660 Hadinka. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930563 Hadinka a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, se v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 710 / IDSO 676179 ve vazbě do nově vzniklé ZSJ díl 3305660 Hadinka.
ad 5/ Vyhlášení nového katastrálního území 920681 Luboměř u Potštátu
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 920681 Luboměř u Potštátu.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 920681 Luboměř u Potštátu. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990078
Čermná u Města Libavá.
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Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 920681 Luboměř u Potštátu. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 920681 Luboměř u Potštátu a vyčleňuje se z UTJ 990078 Čermná u Města Libavá.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území, došlo ke změně příslušnosti základní sídelní jednotky 320684 Luboměř pod
Strážnou k nově vytvořenému katastrálnímu území 920681 Luboměř u Potštátu a nově vytvořené UTJ 920681
Luboměř u Potštátu.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území, došlo ke změně příslušnosti základní sídelní jednotky díl 3206840 Luboměř pod
Strážnou k nově vytvořenému katastrálnímu území 920681 Luboměř u Potštátu a nově vytvořené UTJ 920681
Luboměř u Potštátu.
ad 6/ Zrušení katastrálního území 990205 Slavkov u Města Libavá
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, v souvislosti s rekonstrukcí
území vojenského újezdu bylo zrušeno katastrální území 990205 Slavkov u Města Libavá. Na území
zrušeného katastrálního území vznikla 3 nová katastrální území 929930 Kozlov u Velkého Újezdu I, 920673
Kozlov u Velkého Újezdu a 930571 Varhošť u Města Libavá.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, v souvislosti s rekonstrukcí
území vojenského újezdu byla zrušena územně technická jednotka 990205 Slavkov u Města Libavá.
ad 7/ Vyhlášení nového katastrálního území 929930 Kozlov u Velkého Újezdu I
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 929930 Kozlov u Velkého Újezdu I.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 929930 Kozlov u Velkého Újezdu I. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území
990078 Čermná u Města Libavá.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 929930 Kozlov u Velkého Újezdu I. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 929930 Kozlov u Velkého Újezdu I a vyčleňuje se z UTJ 990078 Čermná u
Města Libavá.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, došlo ke změně příslušnosti
základní sídelní jednotky 329932 Kozlov-sever k nově vytvořenému katastrálnímu území 929930 Kozlov u
Velkého Újezdu I a nově vytvořené UTJ 929930 Kozlov u Velkého Újezdu I.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, došlo ke změně příslušnosti
základní sídelní jednotky díl 3299320 Kozlov-sever k nově vytvořenému katastrálnímu území 929930
Kozlov u Velkého Újezdu I a nově vytvořené UTJ 929930 Kozlov u Velkého Újezdu I.
ad 8/ Vyhlášení nového katastrálního území 920673 Kozlov u Velkého Újezdu
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 920673 Kozlov u Velkého Újezdu.
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Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 920673 Kozlov u Velkého Újezdu. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území
990205 Slavkov u Města Libavá.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 920673 Kozlov u Velkého Újezdu. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 920673 Kozlov u Velkého Újezdu a vyčleňuje se z UTJ 990205 Slavkov u Města
Libavá.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, došlo ke změně příslušnosti
základních sídelních jednotek 320692 Slavkov a 320676 Kozlov k nově vytvořenému katastrálnímu územím
920673 Kozlov u Velkého Újezdu a nově vytvořené UTJ 920673 Kozlov u Velkého Újezdu.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, došlo ke změně příslušnosti
základních sídelních jednotek díl 3206920 Slavkov a 3206760 Kozlov k nově vytvořenému katastrálnímu
územím 920673 Kozlov u Velkého Újezdu a nově vytvořené UTJ 920673 Kozlov u Velkého Újezdu.
ad 9/ Vyhlášení nového katastrálního území 930571 Varhošť u Města Libavá
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930571 Varhošť u Města Libavá.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930571 Varhošť u Města Libavá. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území
990205 Slavkov u Města Libavá.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930571 Varhošť u Města Libavá. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930571 Varhošť u Města Libavá a vyčleňuje se z UTJ 990205 Slavkov u Města
Libavá
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330574 Varhošť u Města Libavá. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930571 Varhošť u Města Libavá a vyčleňuje se ze ZSJ 320676 Kozlov. Nová ZSJ má
charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3305740 Varhošť u Města Libavá. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930571 Varhošť u Města Libavá a patří do části obce 320676 Kozlov.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 1046 / IDSO 857386 s vazbou na ZSJ díl 3305740 Varhošť u Města Libavá.
ad 10/ Vyhlášení nového katastrálního území 930580 Mrsklesy na Moravě I
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930580 Mrsklesy na Moravě I.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930580 Mrsklesy na Moravě I. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990256
Velká Střelná.
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Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930580 Mrsklesy na Moravě I. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930580 Mrsklesy na Moravě I a vyčleňuje se z UTJ 990256 Velká Střelná.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330582 Mrsklesy na Moravě I. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930580 Mrsklesy na Moravě I a vyčleňuje se ze ZSJ 390259 Velká Střelná. Nová ZSJ
má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3305820 Mrsklesy na Moravě I. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930580 Mrsklesy na Moravě I a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 1047 / IDSO 857394 s vazbou do nově vzniklé ZSJ díl 3305820 Mrsklesy na Moravě I.
ad 11/ Vyhlášení nového katastrálního území 930598 Hlubočky I
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930598 Hlubočky I.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930598 Hlubočky I. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990256 Velká
Střelná.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930598 Hlubočky I. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930598 Hlubočky I a vyčleňuje se z UTJ 990256 Velká Střelná.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330591 Hlubočky I. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930598 Hlubočky I a vyčleňuje se ze ZSJ 390259 Velká Střelná. Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3305910 Hlubočky I. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930598 Hlubočky I a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 1048 / IDSO 857408 s vazbou do nově vzniklé ZSJ díl 3305910 Hlubočky I.
ad 12/ Vyhlášení nového katastrálního území 930601 Hlubočky II
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930601 Hlubočky II.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930601 Hlubočky II. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990256 Velká
Střelná.
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Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930601 Hlubočky II. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930601 Hlubočky II a vyčleňuje se z UTJ 990256 Velká Střelná.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330604 Hlubočky II. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930601 Hlubočky II a vyčleňuje se ze ZSJ 390259 Velká Střelná. Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3306040 Hlubočky II. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930601 Hlubočky II a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 1049 / IDSO 857416 s vazbou do nově vzniklé ZSJ díl 3306040 Hlubočky II.
ad 13/ Vyhlášení nového katastrálního území 930610 Hlubočky III
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930610 Hlubočky III.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930610 Hlubočky III. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990256 Velká
Střelná.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930610 Hlubočky III. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930610 Hlubočky III a vyčleňuje se z UTJ 990256 Velká Střelná
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330612 Hlubočky III. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930610 Hlubočky III a vyčleňuje se ze ZSJ 390259 Velká Střelná. Nová ZSJ má charakter venkovské
smíšené lokality.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3306120 Hlubočky III. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930610 Hlubočky III a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 1050 / IDSO 857424 s vazbou do nově vzniklé ZSJ díl 3306120 Hlubočky III.
ad 14/ Vyhlášení nového katastrálního území 930628 Hlubočky IV
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930628 Hlubočky IV.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vzniklo nové katastrální
území 930628 Hlubočky IV. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990256 Velká
Střelná.
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Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930628 Hlubočky IV. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930628 Hlubočky IV a vyčleňuje se z UTJ 990256 Velká Střelná.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330621 Hlubočky IV. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930628 Hlubočky IV a vyčleňuje se ze ZSJ 390259 Velká Střelná. Nová ZSJ má charakter lesní
plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3306210 Hlubočky IV. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930628 Hlubočky IV a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 5.5.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 1051 / IDSO 857432 s vazbou do nově vzniklé ZSJ díl 3306210 Hlubočky IV.
ad 15/ Změna názvu části obce 024023 Čívice na Čivice
Část obce
V okrese Plzeň-sever, v obci 558770 Dobříč, s účinností od 9.5.2014 byla přejmenována část obce 024023
Čívice na nový název Čivice.
Část obce díl
V okrese Plzeň-sever, v obci 558770 Dobříč, s účinností od 9.5.2014 byla přejmenována část obce díl 024023
Čívice na nový název Čivice.
ad 16/ Vyhlášení nového katastrálního území 930504 Domašov nad Bystřicí I
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vzniklo nové katastrální
území 930504 Domašov nad Bystřicí I.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vzniklo nové katastrální
území 930504 Domašov nad Bystřicí I. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 693421
Město Libavá.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930504 Domašov nad Bystřicí I. Nová UTJ byla vyčleněna z UTJ 693421 Město Libavá
a je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 930504 Domašov nad Bystřicí I.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330507 Domašov nad Bystřicí I. Nová ZSJ byla vyčleněna ze ZSJ 093424 Město Libavá a
je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 930504 Domašov nad Bystřicí I. Nová ZSJ
má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3305070 Domašov nad Bystřicí I. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930504 Domašov nad Bystřicí I a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 1042 / IDSO 857343 s vazbou do nově vzniklé ZSJ díl 3305070 Domašov nad Bystřicí I.
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ad 17/ Vyhlášení nového katastrálního území 930512 Dřemovice u Města Libavá
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vzniklo nové katastrální
území 930512 Dřemovice u Města Libavá.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vzniklo nové katastrální
území 930512 Dřemovice u Města Libavá. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území
693421 Město Libavá.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930512 Dřemovice u Města Libavá. Nová UTJ byla vyčleněna z UTJ 693421 Město
Libavá a je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 930512 Dřemovice u Města
Libavá.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330515 Dřemovice u Města Libavá. Nová ZSJ byla vyčleněna ze ZSJ 093424 Město Libavá
a je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 930512 Dřemovice u Města Libavá. Nová
ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3305150 Dřemovice u Města Libavá. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930512 Dřemovice u Města Libavá a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území mění příslušnost:
SO 707 / IDSO 676144, SO 696 / 724386 a SO 703 / 676101 ve vazbě do nově vzniklé ZSJ díl 3305150
Dřemovice u Města Libavá.
ad 18/ Vyhlášení nového katastrálního území 930521 Předměstí u Města Libavá
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vzniklo nové katastrální
území 930521 Předměstí u Města Libavá.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vzniklo nové katastrální
území 930521 Předměstí u Města Libavá. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území
693421 Město Libavá.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930521 Předměstí u Města Libavá. Nová UTJ byla vyčleněna z UTJ 693421 Město
Libavá a je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 930521 Předměstí u Města Libavá.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330523 Předměstí u Města Libavá. Nová ZSJ a byla vyčleněna ze ZSJ 093424 Město
Libavá a je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 930521 Předměstí u Města Libavá.
Nová ZSJ má charakter lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3305230 Předměstí u Města Libavá. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově
vzniklým katastrálním územím 930521 Předměstí u Města Libavá a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území byl vytvořen nový statistický obvod:
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SO 1043 / IDSO 857351 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3305230 Předměstí u Města Libavá.
19/ Vyhlášení nového katastrálního území 930547 Město Libavá II
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vzniklo nové katastrální
území 930547 Město Libavá II.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vzniklo nové katastrální
území 930547 Město Libavá II. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 990191
Rudoltovice.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930547 Město Libavá II. Nová UTJ byla vyčleněna z UTJ 990191 Rudoltovice a je svým
vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 930547 Město Libavá II.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330540 Město Libavá II. Nová ZSJ byla vyčleněna ze ZSJ 390194 Rudoltovice a je svým
vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním územím 930547 Město Libavá II. Nová ZSJ má charakter
lesní plochy.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3305400 Město Libavá II. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým
katastrálním územím 930547 Město Libavá II a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území byl vytvořen statistický obvod:
SO 1044 / IDSO 857360 s příslušností do nově vzniklé ZSJ díl 3305400 Město Libavá II.
ad 20/ Vyhlášení nového katastrálního území 930636 Jívová I
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vzniklo nové katastrální
území 930636 Jívová I.
Katastrální území
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vzniklo nové katastrální
území 930636 Jívová I. Nové katastrální území bylo vyčleněno z katastrálního území 693421 Město Libavá.
Územně technické jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová územně
technická jednotka 930636 Jívová I. Nová UTJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930636 Jívová I a vyčleňuje se z UTJ 693421 Město Libavá.
Základní sídelní jednotky
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka 330639 Jívová I. Nová ZSJ je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930636 Jívová I a vyčleňuje se ze ZSJ 093424 Město Libavá. Nová ZSJ má charakter venkovské
smíšené lokality.
Základní sídelní jednotky díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, vznikla nová základní
sídelní jednotka díl 3306390 Jívová I. Nová ZSJ díl je svým vymezením shodná s nově vzniklým katastrálním
územím 930636 Jívová I a patří do části obce 093424 Město Libavá.
Statistické obvody
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá, s účinností od 2.6.2014, v souvislosti se vznikem
nového katastrálního území byl vytvořen nový statistický obvod:
SO 711 / IDSO 676187 s vazbou do nově vzniklé ZSJ díl 3306390 Jívová I.
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ad 21/ Zrušení dalšího polygonu katastrálního území 642045 Hrádek nad Želivkou
V okrese Kutná Hora, v obci 534056 Horka II bylo dodatečně zjištěno dle RUIAN, že aktuální hranice
katastrálního území 642045 Hrádek nad Želivkou netvoří více polygonů.
Územně technická jednotka
V okrese Kutná Hora, v obci 534056 Horka II, s účinností od 15.6.2014 zanikla ÚTJ 929972 Hrádek nad
Želivkou díl 2, která tvořila druhý polygon KU 642045 Hrádek nad Želivkou.
Současně došlo ke změně názvu ÚTJ 642045 Hrádek na Želivkou díl 1 na nový název Hrádek nad Želivkou.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Kutná Hora, v obci 534056 Horka II, s účinností od 15.6.2014 zanikla ZSJ 329975 Hrádek (oddělená
část) a ZSJ díl 3299750 Hrádek (oddělená část), která byla svým vymezením shodná s ÚTJ 929972 Hrádek
nad Želivkou díl 2 a tvořila další polygon katastrálního území 642045 Hrádek nad Želivkou.
Statistický obvod
V okrese Kutná Hora, v obci 534056 Horka II, s účinností od 15.6.2014 SO 473 / IDSO 856924 mění vazbu
na ZSJ díl 0420480 Hrádek.
ad 22/ Zrušení dalšího polygonu katastrálního území a 679208 Laškov
V okrese Prostějov, v obci 589675 Laškov bylo dodatečně zjištěno dle RUIAN, že aktuální hranice
katastrálního území 679208 Laškov netvoří více polygonů.
Územně technická jednotka
V okrese Prostějov, v obci 589675 Laškov, s účinností od 15.6.2014 zanikla ÚTJ 929964 Laškov díl 2, která
představovala další polygon katastrálního území 679208 Laškov.
Současně došlo ke změně názvu ÚTJ 679208 Laškov díl 1 na nový název Laškov.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Prostějov, v obci 589675 Laškov, s účinností od 15.6.2014 zanikla ZSJ 329967 Laškov (oddělená
část) a ZSJ díl 3299670 Laškov (oddělená část), která byla svým vymezením shodná s ÚTJ 929964 Laškov
díl 2 a tvořila další polygon katastrálního území 679208 Laškov.
Statistický obvod
V okrese Prostějov, v obci 589675 Laškov, s účinností od 15.6.2014 SO 474 / IDSO 856932 mění vazbu na
ZSJ díl 0792010 Laškov.
ad 23/ Zjištění dalšího polygonu katastrálního území 723347 Ječovice
V okrese Litoměřice, v obci 565318 Mšené-lázně, byl zjištěn dle RUIAN další polygon katastrálního území
723347 Ječovice.
Územně technická jednotka
V okrese Litoměřice, v obci 565318 Mšené-lázně, s účinností od 15.6.2014 vznikla v souvislosti se zjištěním
dalšího polygonu katastrálního území 723347 Ječovice nová ÚTJ 930695 Ječovice díl 2, která představuje
další polygon katastrálního území 723347 Ječovice.
Současně došli ke změně názvu ÚTJ 723347 Ječovice na nový název Ječovice díl 1.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Litoměřice, v obci 565318 Mšené-lázně, s účinností od 15.6.2014 vznikla nová ZSJ 330698 Bohdal
(oddělená část) a ZSJ díl 3306980 Bohdal (oddělená část), která je svým vymezením shodná s nově
vytvořenou ÚTJ 930695 Ječovice díl 2 a tvoří další polygon katastrálního území 723347 Ječovice.
Statistický obvod
V okrese Litoměřice, v obci 565318 Mšené-lázně, s účinností od 15.6.2014 vznikl nový SO 627 / IDSO 857441
s vazbou na novou ZSJ díl 3306980 Bohdal (oddělená část).
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ad 24/ Vznik nové ZSJ 3307010 U Zábrdovic
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Znojmo, v obci 595047 Vedrovice, s účinností od 23.5.2014 v souvislosti se změnou průběhu
katastrální hranice vznikla nová základní sídelní jednotka a základní sídelní jednotka díl 3307010 U
Zábrdovic.
Nová ZSJ se vymezuje pro území, které historicky patřilo vždy do katastrálního území 798754 Zábrdovice u
Vedrovic, ale nyní bylo v rámci první etapy rušení tohoto katastrálního území převedeno do katastru 777536
Vedrovice.
Území ZSJ 1987570 Zábrdovice bylo zmenšeno podle nové hranice katastru 798754 Zábrdovice u Vedrovic.
Území zmenšené ZSJ 198757 Zábrdovice a území nové ZSJ 330701 U Zábrdovic je shodné s původním
vymezením ZSJ Zábrdovice a umožní tak přepočítat data jednotlivých řad SLDB. Pokud bude v budoucnu
zrušeno katastrální území 798754 Zábrdovice u Vedrovic, může být nová ZSJ U Zábrdovic také zrušena a
území ZSJ Zábrdovice může být upraveno do své původní podoby.
Statistický obvod
V okrese Znojmo, v obci 595047 Vedrovice, s účinností od 23.5.2014 v souvislosti se změnou průběhu
katastrální hranice vznikl nový SO 555 / IDSO 857459 s vazbou na novou ZSJ díl 3307010 U Zábrdovic.
ad 25/ Změna vymezení městských částí Praha-Kunratice a Praha-Šeberov
V hlavním městě Praze došlo ve dvou lokalitách (dodatečné oznámení) ke změně hranice městské části
Praha-Kunratice a Praha-Šeberov.
První lokalita:
Územně technická jednotka
V hlavním městě Praze 554782, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti se změnou hranice městské části došlo
k rozdělení územně technické jednotky 762130 Šeberov na novou UTJ 915998 Šeberov-Praha-Kunratice a
stávající zmenšenou 762130 Šeberov-Praha-Šeberov.
Vznikla nová územně technická jednotka 915998 Šeberov-Praha-Kunratice. Nová UTJ patří do městské
části 547042 Praha-Kunratice, leží na katastrálním území 762130 Šeberov a je svým vymezením shodná se
základní sídelní jednotkou 3159910 U Šeberáku-východ. Na území nové UTJ leží budovy z nové části obce
415944 Šeberov (Praha-Kunratice).
Současně došlo ke změně názvu stávající UTJ 762130 Šeberov na nový název Šeberov-Praha-Šeberov.
Část obce díl
V hlavním městě Praze 554782, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti se změnou hranice městské části vznikla
nová část obce díl 415944 Šeberov (Praha-Kunratice).
Nová část obce díl má pořadové číslo 2 v městské části Praha-Kunratice.
Současně se mění název části obce dílu 162132 Šeberov na nový název Šeberov (Praha-Šeberov).
Do budoucna by případné budovy ležely na katastrálním území Šeberov a patřily by do městské části PrahaKunratice.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V hlavním městě Praze 554782, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti se změnou hranice městské části došlo
ke změně příslušnosti základní sídelní jednotky a základní sídelní jednotky díl 3159910 U Šeberáku-východ
k nové územně technické jednotce 915998 Šeberov-Praha-Kunratice.
V hlavním městě Praze 554782, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti se změnou hranice městské části došlo
ke změně příslušnosti základní sídelní jednotky díl 3159910 U Šeberáku-východ do nové části obce dílu
415944 Šeberov (Praha-Kunratice).
Druhá lokalita:
Územně technická jednotka
V hlavním městě Praze 554782, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti se změnou hranice městské části došlo
k rozdělení územně technické jednotky 728314 Kunratice na dvě nové UTJ Kunratice-Praha-Šeberov díl 1 a
díl 2 a stávající zmenšenou Kunratice-Praha-Kunratice.
Vznikly dvě nové územně technické jednotky:
930717 Kunratice-Praha-Šeberov díl 1 a 930725 Kunratice-Praha-Šeberov díl 2.
Nové UTJ patří do městské části 539724 Praha-Šeberov a leží na katastrálním území 728314 Kunratice.
930717 Kunratice-Praha-Šeberov díl 1 je svým vymezením shodná s novou základní sídelní jednotkou 330710
Hrnčíře-západ;
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930725 Kunratice-Praha-Šeberov díl 2 je svým vymezením shodná s novou základní sídelní jednotkou 330728
Hrnčíře-U Kunratické spojky.
Na území obou nových UTJ leží budovy z nové části obce 415952 Kunratice (Praha-Šeberov).
Současně došlo ke změně názvu stávající UTJ 728314 Kunratice na nový název Kunratice-Praha-Kunratice.
Část obce díl
V hlavním městě Praze 554782, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti se změnou hranice městské části vznikla
nová část obce díl 415952 Kunratice (Praha-Šeberov). Budovy z této části obce dílu leží na katastrálním
území 728314 Kunratice a patří do městské části 539724 Praha-Šeberov.
Současně se mění název části obce dílu 400262 Kunratice na nový název Kunratice (Praha-Kunratice).
Mění se pořadová čísla částí obce díl v městské části Praha-Šeberov:
1 - 415952 Kunratice (Praha-Šeberov)
2 - 162132 Šeberov (Praha-Šeberov).
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V hlavním městě Praze 554782, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti se změnou hranice městské části a
vznikem UTJ vznikly dvě nové ZSJ a ZSJ díl 3307100 Hrnčíře-západ a 3307280 Hrnčíře-U Kunratické
spojky.
Základní sídelní jednotky leží na katastrálním území 728314 Kunratice a budovy patří do části obce 415952
Kunratice (Praha-Šeberov).
Statistický obvod
V hlavním městě Praze 554782, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti se změnou hranice městské části
vznikly dva nové statistické obvody:
SO 5746 / IDSO 857467 s vazbou na ZSJ díl 3307100 Hrnčíře-západ;
SO 5747 / IDSO 857475 s vazbou na ZSJ díl 3307280 Hrnčíře-U Kunratické spojky.
ad 26/ Změna vymezení městských obvodů Pardubice II a Pardubice VII
V okrese Pardubice, v obci 555134 Pardubice došlo k opravě části hranice mezi městskými obvody Pardubice
VII a Pardubice II v systému RÚIAN na základě statutu města, ve prospěch území MO Pardubice II.
Územně technická jednotka
V okrese Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 1.7.2014 byla v souvislosti s opravou hranice
městských obvodů zrušena UTJ 922366 Pardubice-Pardubice VII, která tvořila přesah městského obvodu
555118 Pardubice VII na katastrální území 717657 Pardubice.
Část obce díl
V okrese Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 1.7.2014 vznikla nová část obce díl 415936
Rosice (Pardubice II). Budovy v této části obce leží na katastrálním území 717657 Pardubice a patří do
městského obvodu 555126 Pardubice II.
Nová část obce díl má pořadové číslo 2 v městském obvodu Pardubice VII.
Současně došlo k přejmenování části obce díl 141208 Rosice na nový název Rosice (Pardubice VII).
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti s opravou hranice
městských obvodů došlo ke změně příslušnosti ZSJ 322369 U Polabin IV nově k UTJ 717975 PardubicePardubice II.
V okrese Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti s opravou hranice
městských obvodů došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3223690 U Polabin IV do nové části obce díl
415936 Rosice (Pardubice II).
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Seznam změn v území od 2.7.2014 do 1.10.2014
1.
2.
3.

Změna názvu katastrálního území 664944 Kladná-Žilín;
Vyhlášení nového městyse 549266 Bernartice;
Vyhlášení nového městyse 579793 Velký Vřešťov;

ad 1/ změna názvu katastrálního území 664944 Kladná-Žilín
Katastrální území
V okrese Zlín, v obci 585459 Luhačovice, s účinností od 1.9.2014 došlo ke změně názvu katastrálního území
664944 Kladná-Žilín na nový název Kladná Žilín.
Územně technické jednotky
V okrese Zlín, v obci 585459 Luhačovice, s účinností od 1.9.2014 došlo ke změně názvu územně technické
jednotky 664944 Kladná-Žilín na nový název Kladná Žilín.
ad 2/ Vyhlášení nového městyse 549266 Bernartice
S účinností od 10.9.2014 se změnil typ obce:
Dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 4 zákona č. 234/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
549266 Bernartice

okres Písek

Česká republika má od 10.9.2014 celkem 218 městysů.
ad 3/ Vyhlášení nového městyse 579793 Velký Vřešťov
S účinností od 9.10.2014 se změnil typ obce:
Dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 4 zákona č. 234/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
579793 Velký Vřešťov
okres Písek
Česká republika má od 9.10.2014 celkem 219 městysů.

Seznam změn v území od 2.10.2014 do 1.1.2015 včetně
1.
2.
3.
4.
5.

Ukončení platnosti ZSJ 005185 Jamník I a změna názvu ZSJ 014397 Jamník II na Jamník;
Změna vazby ZSJ díl 3189310 U Podlusků na část obce;
Rozdělení ZSJ 321257 Klokoty-sever na díly;
Rozdělení ZSJ 173762 Újezd na díly;
Vznik části obce a části obce díl 415961 Na Výšině;

ad 1/ Sloučení ZSJ 005185 Jamník I do ZSJ 014397 Jamník II a změna názvu na Jamník
V okrese Tábor, v obci 552135 Březnice, došlo ke změně katastrální hranice s obcí 598992 Hodětín. Externí
změna se promítla v soustavě do podřízených jednotek takto:
Základní sídelní jednotka
V okrese Tábor, v obci 552135 Březnice, s účinností od 15.10.2014 (dodatečné oznámení) v důsledku změny
katastrální hranice došlo k ukončení platnosti ZSJ 005185 Jamník I. Zastavěné území ukončené ZSJ, které
nově patří do obce 552135 Březnice, bylo sloučeno se ZSJ 014397 Jamník II a zbývající území nezastavěné
budovami s čísly domovními bylo sloučeno se ZSJ 005177 Blatec. Současně došlo ke změně názvu ZSJ
014397 Jamník II na nový název Jamník.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Tábor, v obci 552135 Březnice, s účinností od 15.10.2014 (pracovní účinnost) v důsledku změny
katastrální hranice došlo k ukončení platnosti ZSJ díl 0051850 Jamník I. Zastavěné území ukončené ZSJ
díl, které nově patří do obce 552135 Březnice, bylo sloučeno se ZSJ díl 0143970 Jamník II a zbývající území
nezastavěné budovami s čísly domovními bylo sloučeno se ZSJ díl 0051770 Blatec.
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Současně došlo ke změně názvu ZSJ díl 0143970 Jamník II na nový název Jamník.
Statistický obvod
SO 264 / IDSO 303836 změnil vazbu na ZSJ díl 0143970 Jamník.
ad 2/ Změna vazby ZSJ díl 3189310 U Podlusků na část obce
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Litoměřice, v obci 565555 Roudnice nad Labem, s účinností od 15.10.2014 byla změněna vazba
ZSJ díl 3189310 U Podlusků na část obce 141771 Podlusky.
ad 3/ Rozdělení ZSJ 321257 Klokoty-sever na díly
Na základě řešení duplicitně vedených stavebních objektů ve vazbě na části obce ze zdroje základního
registru RÚIAN byla provedena příslušná aktualizace budov s atributy RSO a také změna vazby ZSJ dílu,
která má následující dopady do soustavy:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Tábor, v obci 552046 Tábor, s účinností od 15.10.2014 došlo k rozdělení ZSJ 321257 Klokoty-sever
na díly:
díl 1 ZSJ 3212571 Klokoty-sever díl 1 leží na katastru 666513 Klokoty a budovy na jeho území patří do části
obce 066516 Klokoty;
díl 2 ZSJ 3212572 Klokoty-sever díl 2 leží na katastru 666513 Klokoty a budovy na jeho území patří do části
obce 405060 Tábor.
Statistický obvod
SO 20 / IDSO 301914 změnil vazbu na ZSJ díl 3212571 Klokoty-sever díl 1;
Nový SO 716 / IDSO 857483 a SO 717 / IDSO 857491 s vazbou na ZSJ díl 3212572 Klokoty-sever díl 2;
SO 16 / IDSO 301876, SO 17 / IDSO 301884, SO 18 / IDSO 301906 a SO 19 / IDSO 301906 změnily vazbu
na ZSJ díl 3212572 Klokoty-sever díl2.
ad 4/ Rozdělení ZSJ 173762 Újezd na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Šumperk, v obci 540471 Mohelnice, s účinností od 15.10.2014 došlo k rozdělení ZSJ 173762 Újezd
na díly:
díl 1 ZSJ 1737621 Újezd díl 1 leží na katastru 773760 Újezd u Mohelnice a budovy na jeho území patři do
části obce 173762 Újezd;
díl 2 ZSJ 1737622 Újezd díl 2 leží na katastru 773760 Újezd u Mohelnice a budovy na jeho území patři do
části obce 414689 Mohelnice.
Statistický obvod
SO 335 / IDSO 710687 změnil vazbu na ZSJ díl 1737621 Újezd díl 1;
Nový SO 560 / IDSO 857505 s vazbou na ZSJ díl 1737622 Újezd díl 2.
ad 5/ Vznik části obce a části obce díl 415961 Na Výšině
V okrese Česká lípa, v obci 561606 Horní Police s administrativní účinností od 23.1.2015 (se statistickou
účinností od 19.12.2014) byla zřízena nová část obce 415961 Na Výšině na základě usnesení zastupitelstva
obce Horní Police č. 112/2014 z 19.12.2014.
Část obce
V okrese Česká lípa, v obci 561606 Horní Police s administrativní účinností od 23.1.2015 (se statistickou
účinností od 19.12.2014) vznikla nová část obce 415961 Na Výšině. Nová část obce se vyčleňuje z části obce
043826 Horní Police pro plánovanou výstavbu rodinných domů.
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Část obce díl
V okrese Česká lípa, v obci 561606 Horní Police s administrativní účinností od 23.1.2015 (se statistickou
účinností od 19.12.2014) vznikla nová část obce díl 415961 Na Výšině.
Mění se pořadová čísla částí v obci:
Poř. č. dříve
1
2
3
4

Poř. č. nově
1
2
3
4
5

Název části obce
Horní Police
Dvorsko
Na Výšině
Pod Školou
Podlesí

Nová část obce bude mít vazbu na PSČ 47106 Horní Police.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Česká lípa, v obci 561606 Horní Police s účinností od 19.12.2014 vznikl další díl ZSJ 043826 Horní
Police:
díl 3 ZSJ 0438263 Horní Police díl 3, který leží na katastru 643823 Horní Police a budovy na jeho území
budou patřit do nové části obce 415961 Na Výšině.
Statistický obvod
V okrese Česká lípa, v obci 561606 Horní Police s účinností od 19.12.2014 vznikl skladebně
nový SO 637 IDSO 857513 s vazbou na nový díl ZSJ 0438263 Horní Police díl 3.
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Rok 2015

Seznam změn v území od 2.1.2015 do 1.4.2015 včetně
1. Změna názvu ZSJ 024023 Čívice na Čivice;
2. Zrušení UTJ 689742 Podeřiště-Olšovice;
3. Změna působnosti Stavebního úřadu – Městský úřad Trutnov a Stavebního úřadu - Městský úřad
Hostinné;
4. Vyhlášení nového města 550817 Bělčice;
ad 1/ Změna názvu ZSJ 024023 Čívice na Čivice
Základní sídelní jednotka
V okrese Plzeň-sever, v obci 558770 Dobříč, s účinností od 9.5.2014 byla přejmenována ZSJ 024023 Čívice
na nový název Čivice.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Plzeň-sever, v obci 558770 Dobříč, s účinností od 9.5.2014 byla přejmenována ZSJ díl 024023
Čívice na nový název Čivice.
ad 2/ Zrušení UTJ 689742 Podeřiště-Olšovice
V okrese Prachatice došlo s účinností od 19.9.2014 na základě rozhodnutí katastrálního pracoviště Prachatice
sp.zn. OR – 267/2116 – 306 ze dne 6.8.2014 ke změně katastrální hranice mezi obcemi 537365 Olšovice
a 550418 Malovice a byl tak zrušen přesah budov ZSJ 089745 Hláska z obce Olšovice na území obce
Malovice. Řízení o změně hranic katastrálních území proběhlo na základě žádosti obce Olšovice ze dne
2.10.2006 o změně části katastrální hranice mezi katastrálním územím Olšovice a Podeřiště; přílohou byla
smlouva o bezúplatném převedení části obce Olšovice (osady Hláska) z KÚ Podeřiště do KÚ Olšovice ze dne
18.6.2014. Změnu obecní hranice zastupitelstvo obce Malovice schválilo 27.9.2007 a zastupitelstvo obce
Olšovice dne 12.10.2006.
Územně technická jednotka
V okrese Prachatice v obci 550418 Malovice byla s účinností od 19.9.2014 v souvislosti se změnou obecní
hranice ukončena UTJ 689742 Podeřiště-Olšovice s platností do 18.9.2014 (dodatečné oznámení). ÚTJ
689742 Podeřiště-Olšovice byla vytvořena pro přesah budov z obce Olšovice na území obce Malovice.
Současně byl změněn název UTJ 691241 Podeřiště-Malovice na nový název Podeřiště.
Území ukončené UTJ, která byla součástí KU 691241 Podeřiště, bylo sloučeno s územím UTJ 689785
Olšovice. Nyní je území UTJ 691241 Podeřiště shodné s územím KU 691241 Podeřiště a území UTJ 689785
Olšovice je shodné s katastrálním územím 689785 Olšovice.
Základní sídelní jednotka
V okrese Prachatice v obci 537365 Olšovice se s účinností od 19.9.2014 mění v souvislosti se změnou obecní
hranice příslušnost ZSJ 089745 Hláska do KU 689785 Olšovice.
V okrese Prachatice v obci 537365 Olšovice se s účinností od 19.9.2014 mění v souvislosti se změnou obecní
hranice příslušnost ZSJ 089745 Hláska do UTJ 689785 Olšovice
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prachatice v obci 537365 Olšovice se s účinností od 19.9.2014 mění v souvislosti se změnou obecní
hranice příslušnost ZSJ díl 0897450 Hláska do KU 689785 Olšovice.
V okrese Prachatice v obci 537365 Olšovice se s účinností od 19.9.2014 mění v souvislosti se změnou obecní
hranice příslušnost ZSJ díl 0897450 Hláska do UTJ 689785 Olšovice
ad 3/ Změna působnosti stavebního úřadu
V okrese Trutnov s účinností od 1.1.2015 (dodatečné oznámení) přechází obec 579319 Chotěvice
z působnosti Stavebního úřadu – Městský úřad Trutnov do působnosti Stavebního úřadu - Městský úřad
Hostinné.
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ad 4/ Vyhlášení nového města 550817 Bělčice
Obec
S účinností od 11.2.2015 se změnil typ obce:
dříve obec, nyní město - podle § 3, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů:
550817 Bělčice

okres Strakonice

Česká republika má od 11.2.2015 celkem 603 měst (včetně Prahy a 25 statutárních měst).
Matrika
V okrese Strakonice, v obci 550817 Bělčice se změnil název matričního úřadu na nový název Městský úřad
Bělčice – Matrika.

Seznam změn v území od 2.4.2015 do 1.7.2015 včetně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Změna příslušnosti ZSJ díl 1694210 Mitrov k části obce;
Ukončení přesahu budovy na území jiné obce - změna příslušnosti SO 724211 k ZSJ díl;
Změna názvu obce Knínice u Boskovic na nový název Knínice;
Změna názvu katastrálního území a ÚTJ Potštát-město na nový název Potštát;
Vznik části obce a části obce díl 415979 Dolce;
Rozdělení ZSJ 015270 Mysletice na díly;
Rozdělení ZSJ 023051 Slupenec na díly;
Rozdělení ZSJ 023019 Vyšný na díly;
Rozdělení ZSJ 023060 Kvítkův Dvůr na díly;
Rozdělení ZSJ 184756 Horní Sněžná na díly;
Rozdělení ZSJ 184705 Milešice na díly;
Rozdělení ZSJ 156019 Průmyslový obvod I na díly;
Rozdělení ZSJ 051080 Jesenická přehrada na díly;
Rozdělení ZSJ 078646 Liboc na díly;
Změna příslušnosti ZSJ díl 3218690 Nový Vernéřov k části obce;
Zrušení rozdělení ZSJ 175340 Kerhartice na díly (sloučení dílů);
Rozdělení ZSJ 037206 Hanušovice na díly;
Rozdělení ZSJ 037214 Hynčice nad Moravou na díly;
Vytvoření nového statistického obvodu;

ad 1/ Změna příslušnosti ZSJ díl 169421 Mitrov do části obce
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Hradec Králové v obci 571041 Třebechovice pod Orebem se s účinností od 15.4.2015 byla změněna
vazba ZSJ díl 1694210 Mitrov z dosavadní části obce 169455 Třebechovice pod Orebem (předchůdce) nově
na část obce 169439 Polánky nad Dědinou.
Statistický obvod
V okrese Hradec Králové v obci 571041 Třebechovice pod Orebem se s účinností od 15.4.2015 obdobně
promítla změna vazby ZSJ díl do statistického obvodu takto:
u SO 679 / IDSO 460613 byla následně změněna vazba na část obce 169439 Polánky nad Dědinou.
ad 2/ Změna příslušnosti SO 724211 do ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebního objektu k obci ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby statistického obvodu do ZSJ dílu. Byl ukončen přesah budovy z obce Lutín na
území obce Hněvotín:
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Statistický obvod
V okrese Olomouc v obci 503657 Lutín byla s účinností od 15.4.2015 změněna vazba SO 678 / IDSO
724211 z dosavadní ZSJ díl 0891250 Lutín nově do ZSJ díl 0401510 Hněvotín.
ad 3/ Změna názvu obce Knínice u Boskovicna nový název Knínice
Obec
V okrese Blansko v obci 581739 Knínice u Boskovic rozhodlo zastupitelstvo s účinností od 5.5.2015 o změně
názvu obce na nový název Knínice.
Základní územní jednotka
V okrese Blansko v obci 581739 Knínice u Boskovic došlo v souvislosti se změnou názvu obce ke změně
názvu ZUJ na nový název Knínice s účinností od 5.5.2015.
Matrika
V okrese Blansko v obci 581739 Knínice u Boskovic došlo v souvislosti se změnou názvu obce ke změně
názvu matričního úřadu na nový název Úřad městyse Knínice - Matrika s účinností od 5.5.2015.
ad 4/ Změna názvu katastrálního území a ÚTJ Potštát-město na nový název Potštát
Katastrální území
V okrese Přerov v obci 517101 Potštát došlo ke změně názvu katastrálního území 726460 Potštát-město na
nový název Potštát s účinností od 1.4.2015 (dodatečné oznámení).
Územně technická jednotka
V okrese Přerov v obci 517101 Potštát došlo v důsledku změny názvu katastrálního území ke změně názvu
územně technické jednotky 726460 Potštát-město na nový název Potštát s účinností od 1.4.2015 (dodatečné
oznámení).
ad 5/ Vznik části obce a části obce díl 415979 Dolce
V okrese Příbram, v obci 540391 Jesenice s administrativní účinností od 12.6.2015 (se statistickou účinností
od 13.5.2015) byla zřízena nová část obce 415979 Dolce na základě usnesení zastupitelstva obce Jesenice
č. 206/2015-Hr z 12.6.2015. Jedná se o legalizaci vžitého názvu, který občané používají a pro lepší orientaci
např. pro integrovaný záchranný systém.
Část obce
V okrese Příbram, v obci 540391 Jesenice s administrativní účinností od 12.6.2015 (se statistickou účinností
od 13.5.2015) vznikla nová část obce 415979 Dolce. Nová část obce se vyčleňuje z části obce 058653
Jesenice.
Část obce díl
V okrese Příbram, v obci 540391 Jesenice s administrativní účinností od 12.6.2015 (se statistickou účinností
od 13.5.2015) vznikla nová část obce díl 415979 Dolce.
Mění se pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce Název části obce
1
1
403407
Boudy
2
2
058629
Dobrošovice
3
415979
Dolce
4
3
058645
Doublovičky
5
4
300276
Hulín
6
5
058653
Jesenice
7
6
058661
Martinice
8
7
188182
Mezné
9
8
403415
Vršovice
Nová část obce bude mít vazbu na PSČ 26401 Sedlčany.
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram, v obci 540391 Jesenice s administrativní účinností od 12.6.2015 (se statistickou účinností
od 13.5.2015) došlo ke změně vazby ZSJ 1984710 Dolce z dosavadní části obce 058653 Jesenice na novou
část obce 415979 Dolce.
Statistický obvod
V okrese Příbram, v obci 540391 Jesenice s administrativní účinností od 12.6.2015 (se statistickou účinností
od 13.5.2015) došlo nepřímo ke změně vazby nově na část obce 415979 Dolce.
ad 6/ Rozdělení ZSJ 015270 Mysletice na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Benešov, v obci 530905 Votice, s účinností od 15.5.2015 došlo k rozdělení ZSJ 015270 Mysletice
na dva díly:
ZSJ 0152701 Mysletice díl 1, který leží na katastru 615251 Hostišov a budovy na jeho území přísluší k části
obce 015270 Mysletice;
ZSJ 0152702 Mysletice díl 2, který leží na katastru 615251 Hostišov a budovy na jeho území přísluší k části
obce 015245 Hory.
Statistický obvod
SO 786 / IDSO 186201 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0152701 Mysletice díl 1.
Vzniká nový SO 893 / IDSO 857521 s vazbou na ZSJ díl 0152702 Mysletice díl 2.
ad 7/ Rozdělení ZSJ 023051 Slupenec na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545392 Český Krumlov, s účinností od 15.5.2015 došlo k rozdělení ZSJ
023051 Slupenec na dva díly:
ZSJ 0230511 Slupenec díl 1 leží na katastru 623059 Slupenec a budovy na jeho území patří do části obce
023051 Slupenec;
ZSJ 0230512 Slupenec díl 2 leží na katastru 623059 Slupenec a budova na jeho území patří do části obce
023094 Nové Spolí.
Statistický obvod
SO 68 / IDSO 266582 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0230511 Slupenec díl 1.
Vzniká nový SO 475 / IDSO 857611 s vazbou na ZSJ díl 0230512 Slupenec díl 2.
ad 8/ Rozdělení ZSJ 023019 Vyšný na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545392 Český Krumlov, s účinností od 15.5.2015 došlo k rozdělení ZSJ
023019 Vyšný na dva díly:
ZSJ 0230191 Vyšný díl 1 leží na katastru 623016 Vyšný a budovy na jeho území patří do části obce 023019
Vyšný;
ZSJ 0230192 Vyšný díl 2 leží na katastru 623016 Vyšný a budovy na jeho území patří do části obce 023035
Domoradice.
Statistický obvod
SO 74 / IDSO 266655 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0230191 Vyšný díl 1.
Vzniká nový SO 476 / IDSO 857629 s vazbou na ZSJ díl 0230192 Vyšný díl 2.
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ad 9/ Rozdělení ZSJ 023060 Kvítkův Dvůr na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545392 Český Krumlov, s účinností od 15.5.2015 došlo k rozdělení ZSJ
023060 Kvítkův Dvůr na dva díly:
ZSJ 0230601 Kvítkův Dvůr díl 1 leží na katastru 622931 Český Krumlov a budovy na jeho území patří do
části obce 022942 Latrán;
ZSJ 0230602 Kvítkův Dvůr díl 2 leží na katastru 622931 Český Krumlov a budova na jeho území patří do
části obce 023078 Nové Dobrkovice.
Statistický obvod
SO 30 / IDSO 270407 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0230601 Kvítkův Dvůr díl 1.;
Vzniká nový SO 474 / IDSO 857602 s vazbou na ZSJ díl 0230602 Kvítkův Dvůr díl 2.
ad 10/ Rozdělení ZSJ 184756 Horní Sněžná na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prachatice, v obci 550671 Volary, s účinností od 15.5.2015 došlo k rozdělení ZSJ 184756 Horní
Sněžná na dva díly:
ZSJ 1847561 Horní Sněžná díl 1 leží na katastru 784753 Horní Sněžná a budovy na jeho území patří do části
obce 184683 Chlum;
ZSJ 1847562 Horní Sněžná díl 2 leží na katastru 784753 Horní Sněžná a budova na jeho území patří do části
obce 404934 Volary.
Statistický obvod
SO 421 / IDSO 294021 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1847561 Horní Sněžná díl 1.
Vzniká nový SO 497 / IDSO 857530 s vazbou na ZSJ díl 1847562 Horní Sněžná díl 2.
ad 11/ Rozdělení ZSJ 184705 Milešice na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prachatice, v obci 550671 Volary, s účinností od 15.5.2015 došlo k rozdělení ZSJ 184705 Milešice
na dva díly:
ZSJ 1847051 Milešice díl 1 leží na katastru 784702 Milešice a budovy na jeho území patří do části obce
184713 Mlynářovice;
ZSJ 1847052 Milešice díl 2 leží na katastru 784702 Milešice a budova na jeho území patří do části obce
404934 Volary.
Statistický obvod
SO 423 / IDSO 294055 následně změnil vazbu na ZSJ díl 1847051 Milešice díl 1.
Vzniká nový SO 498 / IDSO 857548 s vazbou na ZSJ díl 1847052 Milešice díl 2.
ad 12/ Rozdělení ZSJ 156019 Průmyslový obvod I na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Strakonice, v obci 550787 Strakonice, s účinností od 15.5.2015 došlo k rozdělení ZSJ 156019
Průmyslový obvod I na dva díly:
ZSJ 1560191 Průmyslový obvod I díl 1 leží na katastru 755915 Strakonice a budovy na jeho území patří do
části obce 404985 Strakonice I;
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ZSJ 1560192 Průmyslový obvod I díl 2 leží na katastru 755915 Strakonice a budova na jeho území patří do
části obce 404993 Strakonice II.
Statistický obvod
SO 69 / IDSO 296139 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1560191 Průmyslový obvod I díl 1.
Vzniká nový SO 512 / IDSO 857556 s vazbou na ZSJ díl 1560192 Průmyslový obvod I díl
ad 13/ Rozdělení ZSJ 051080 Jesenická přehrada na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Cheb, v obci 554481 Cheb, s účinností od 15.5.2015 došlo k rozdělení ZSJ 051080 Jesenická
přehrada na dva díly:
ZSJ 0510801 Jesenická přehrada díl 1 leží na katastru 651079 Dřenice u Chebu a budovy na jeho území
patří do části obce 051071 Dřenice;
2 ZSJ 0510802 Jesenická přehrada díl 2 leží na katastru 651079 Dřenice u Chebu a budovy na jeho území
patří do části obce 123722 Podhrad.
Statistický obvod
SO 349 / IDSO 314072 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0510801 Jesenická přehrada díl 1.
Vzniká nový SO 577 / IDSO 857564 s vazbou na ZSJ díl 0510802 Jesenická přehrada díl 2.
ad 14/ Rozdělení ZSJ 078646 Liboc na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Sokolov, v obci 560499 Kynšperk nad Ohří, s účinností od 15.5.2015 došlo k rozdělení ZSJ 078646
Liboc na dva díly:
ZSJ 0786461 Liboc díl 1 leží na katastru 678643 Liboc u Kynšperka nad Ohří a budovy na jeho území patří
do části obce 078646 Liboc;
ZSJ 0786462 Liboc díl 2 leží na katastru 678643 Liboc u Kynšperka nad Ohří a budova na jeho území patří
do části obce 406686 Dolní Pochlovice.
Statistický obvod
SO 380 / IDSO 362557 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0786461 Liboc díl 1.
Vzniká nový SO 485 / IDSO 857572 s vazbou na ZSJ díl 0786462 Liboc díl 2.
ad 15/ Změna příslušnosti ZSJ díl 3218690 Nový Vernéřov do části obce
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Chomutov, v obci 563129 Klášterec nad Ohří se s účinností od 15.5.2015 byla změněna vazba ZSJ
díl 3218690 Nový Vernéřov z dosavadní části obce 180220 Vernéřov (předchůdce) nově na část obce
065617 Ciboušov.
Statistický obvod
V okrese Chomutov, v obci 563129 Klášterec nad Ohří se s účinností od 15.5.2015 promítla změna vazby ZSJ
díl do statistického obvodu:
u SO 537 / IDSO 390585 byla změněna vazba z dosavadní části obce 180220 Vernéřov nově na část obce
065617 Ciboušov.
ad 16/ Zrušení rozdělení ZSJ 175340 Kerhartice na díly (sloučení dílů)
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Ústí nad Orlicí, v obci 579891 Ústí nad Orlicí, s účinností od 15.5.2015 bylo zrušeno rozdělení ZSJ
175340 Kerhartice na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 1753401 Kerhartice díl 1, který ležel na katastru 775347 Kerhartice nad Orlicí a
budovy na jeho území patřily do části obce 175340 Kerhartice,
a dílu 2 ZSJ 1753402 Kerhartice díl 2, který ležel na katastru 775347 Kerhartice nad Orlicí a budovy na jeho
území patřily do části obce 411361 Ústí nad Orlicí,
které se slučují do ZSJ díl 1753400 Kerhartice, který leží na katastru 775347 Kerhartice nad Orlicí a budovy
na jeho území patří do části obce 175340 Kerhartice.
Statistický obvod
SO 16 / IDSO 518859, SO 17 / IDSO 518867, SO 18 / IDSO 525138 a SO 19 / IDSO 525979 následně změnily
vazbu na ZSJ díl 1753400 Kerhartice.
ad 17/ Rozdělení ZSJ 037206 Hanušovice na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Šumperk, v obci 535532 Hanušovice, s účinností od 15.5.2015 došlo k rozdělení ZSJ 037206
Hanušovice na dva díly:
ZSJ 0372061 Hanušovice díl 1 leží na katastru 637203 Hanušovice a budovy na jeho území patří do části
obce 037206 Hanušovice;
ZSJ 0372062 Hanušovice díl 2 leží na katastru 637203 Hanušovice a budovy na jeho území patří do části
obce 037222 Potůčník.
Statistický obvod
SO 175 / IDSO 709158, SO 176 / IDSO 709166, SO 177 / IDSO 709174, SO 178 / IDSO 709182, SO 179 /
IDSO 709191, SO 180 / IDSO 709204, SO 181 / IDSO 709212, SO 182 / IDSO 709221, SO 183 / IDSO
709239, SO 184 / IDSO 709247 a SO 185 / IDSO 709255 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 0372061
Hanušovice díl 1;
Vzniká nový SO 561 / IDSO 857581 s vazbou na ZSJ díl 0372062 Hanušovice díl 2.
ad 18/ Rozdělení ZSJ 037214 Hynčice nad Moravou na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Šumperk, v obci 535532 Hanušovice, s účinností od 15.5.2015 došlo k rozdělení ZSJ 037214
Hynčice nad Moravou na dva díly:
ZSJ 0372141 Hynčice nad Moravou díl 1 leží na katastru 637211 Hynčice nad Moravou a budovy na jeho
území patří do části obce 037214 Hynčice nad Moravou;
ZSJ 0372142 Hynčíce nad Moravou díl 2 leží na katastru 637211 Hynčice nad Moravou a budovy na jeho
území patří do části obce 037206 Hanušovice.
Statistický obvod
SO 186 / IDSO 709263 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0372141 Hynčice nad Moravou díl 1.
Vzniká nový SO 562 / IDSO 857599 s vazbou na ZSJ díl 0372142 Hynčice nad Moravou díl 2.
ad 19/ Vytvoření nového statistického obvodu
V okrese Brno-město, v obci 582786 Brno v rámci městské části Brno-Vinohrady došlo ke změně katastrální
hranice mezi KU 612499 Maloměřice a 611115 Židenice a to ve prospěch Židenic. Vlivem úpravy leží bytové
domy čp. 4180, 4181, 4184 a 4169 na ulici Vlčnovské nově na katastrálním území Židenice a přísluší nově k
části obce díl 411914 Židenice (Brno-Vinohrady). Hranice po úpravě již neprotíná stavební objekt ID 19375794
s čp. 4168, resp. blok bytových domů čp. 4169, 4168, 4167, 4165,
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Statistický obvod
S účinností od 1.6.2015:
vznikl nový SO 1806 / IDSO 857637 s příslušností do ZSJ díl 0111340 Vinohrady; byl vytvořen pro budovy čp.
4180, 4181 a 4184;
byla změněna hranice SO 1567 / IDSO 546887 a bytový dům s čp. 4169 byl převeden do tohoto SO.

Seznam změn v území od 2.7.2015 do 1.10.2015 včetně
1. Vyhlášení nového města 539325 Jesenice;

2. Vznik části obce a části obce díl 330736 Páteček;
3. Změna názvu části obce Knínice u Boskovic na nový název Knínice;
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rozdělení ZSJ 177865 Velešín-u nádraží na díly;
Rozdělení ZSJ 118320 Pavlíkov na díly;
Rozdělení ZSJ 150339 Kadolec na díly;
Rozdělení ZSJ 171026 Konská-Pod Osůvkou na díly;
Rozdělení ZSJ 170895 Třinec-střed na díly;
Rozdělení ZSJ 055921 Jablonec nad Jizerou na díly;
Rozdělení ZSJ 093394 Město Albrechtice na díly;
Rozdělení ZSJ 026620 Dlouhé Dvory na díly;
Rozdělení ZSJ 043273 Horní Lhota na díly;
Rozdělení ZSJ 126268 Milovanice na díly;
Sloučení tří katastrálních území Potštát, Potštát-Horní Předměstí a Potštát-Dolní Předměstí;
Revize významového středu městského obvodu 502081 Ústí nad Labem-Neštěmice;

ad 1/ Vyhlášení nového města 539325 Jesenice
Obec
S účinností od 17.7.2015 se změnil typ obce:
dříve obec, nyní město - podle § 3, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů:
539325 Jesenice

okres Praha-západ

Česká republika má od 17.7.2015 celkem 604 měst (včetně Prahy a 25 statutárních měst).
Matrika
V okrese Praha-západ, v obci 539325 Jesenice se změnil název matričního úřadu na nový název Městský
úřad Jesenice – Matrika.
ad 2/ Vznik části obce a části obce díl 330736 Páteček
V okrese Klatovy, v obci 557453 Sušice s účinností od 1.9.2015 byla zřízena nová část obce 330736 Páteček
na základě usnesení zastupitelstva města Sušice č. 264/2015 z 17.7.2015.
Část obce
V okrese Klatovy, v obci 557453 Sušice s účinností od 1.9.2015 vznikla nová část obce 330736 Páteček.
Nová část obce se vyčleňuje z části obce 302180 Dolní Staňkov.
Část obce díl
V okrese Klatovy, v obci 557453 Sušice s účinností od 1.9.2015 vznikla nová část obce díl 330736 Páteček.
Mění se pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce Název části obce
1
1
159697
Albrechtice
2
2
159751
Červené Dvorce
3
3
159727
Divišov
4
4
302180
Dolní Staňkov

63

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

159719
406201
159701
159735
330736
159671
406180
406198
406210
406228
159743
159689
302198

Humpolec
Chmelná
Milčice
Nuzerov
Páteček
Rok
Stráž
Sušice I
Sušice II
Sušice III
Volšovy
Vrabcov
Záluží

Nová část obce bude mít vazbu na PSČ 342 01 Sušice I.
Základní sídelní jednotka
V okrese Klatovy, v obci 557453 Sušice s administrativní účinností od 1.9.2015 vznikla nová základní
sídelní jednotka 330736 Páteček. Nová ZSJ leží na katastru 759741 Dolní Staňkov. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 1597430 Volšovy. ZSJ Volšovy byla původně vymezena nesprávně kvůli původně chybnému
začlenění budov ve východní části ZSJ do části obce Volšovy. Při územní přípravě SLDB 2011 byla příslušnost
části budov na území ZSJ Volšovy opravena správně do části obce Dolní Staňkov. Nyní tyto budovy tvoří
novou část obce Páteček.
Nová ZSJ má charakter rekreační plochy.
Nová ZSJ díl má číslo urbanistického obvodu 30.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Klatovy, v obci 557453 Sušice s účinností od 1.9.2015 vznikla nová základní sídelní jednotka díl
3307360 Páteček.
Nová ZSJ díl má číslo urbanistického obvodu 30.
Statistický obvod
V okrese Klatovy, v obci 557453 Sušice s účinností od 1.9.2015 vznikl nový:
SO 764 / IDSO 857645 s vazbou na ZSJ díl 330736 Páteček.
Hranice nového SO byla vymezena nad dotčeným prostorem části obce Páteček a staly se zároveň hranicí
nové ZSJ 330736 Páteček.
ad 3/ Přejmenování části obce, části obce díl, ZSJ a ZSJ díl Knínice u Boskovice na nový název
Knínice
Část obce
V okrese Blansko v obci 581739 Knínice došlo v souvislosti s přejmenováním obce s účinností od 1.9.2015
k přejmenování části obce 067148 Knínice u Boskovice na nový název Knínice.
Část obce díl
V okrese Blansko v obci 581739 Knínice došlo v souvislosti s přejmenováním obce s účinností od 1.9.2015
k přejmenování části obce díl 067148 Knínice u Boskovice na nový název Knínice.
Základní sídelní jednotka
V okrese Blansko v obci 581739 Knínice došlo v souvislosti s přejmenováním obce a části obce s účinností
od 1.9.2015 k přejmenování základní sídelní jednotky 067148 Knínice u Boskovice na nový název Knínice.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Blansko v obci 581739 Knínice došlo v souvislosti s přejmenováním obce a části obce s účinností
od 1.9.2015 k přejmenování základní sídelní jednotky díl 0671480 Knínice u Boskovice na nový název
Knínice.
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ad 4/ Rozdělení ZSJ 177865 Velešín-u nádraží na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545821 Velešín, s účinností od 15.9.2015 došlo k rozdělení ZSJ 177865
Velešín-u nádraží na dva díly:
ZSJ 1778651 Velešín-u nádraží díl 1 leží na katastru 777854 Velešín a budovy na jeho území přísluší k části
obce 177857 Velešín;
ZSJ 1778652 Velešín-u nádraží díl 2 leží na katastru 777854 Velešín a budovy na jeho území přísluší k části
obce 177849 Křídla.
Statistický obvod
SO 402 / IDSO 269425 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1778651 Velešín-u nádraží díl 1.
Vzniká nový SO 477 / IDSO 857653 s vazbou na ZSJ díl 1778652 Velešín-u nádraží díl 2.
ad 5/ Rozdělení ZSJ 118320 Pavlíkov na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Rakovník, v obci 544248 Pavlíkov, s účinností od 15.9.2015 došlo k rozdělení ZSJ 118320 Pavlíkov
na dva díly:
ZSJ 1183201 Pavlíkov díl 1 leží na katastru 718327 Pavlíkov a budovy na jeho území přísluší k části obce
118320 Pavlíkov;
ZSJ 1183202 Pavlíkov díl 2 leží na katastru 718327 Pavlíkov a budovy na jeho území přísluší k části obce
051446 Chlum.
Statistický obvod
SO 232 / IDSO 253634 a SO 233 / IDSO 253642 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 1183201 Pavlíkov díl 1.
Vzniká nový SO 321 / IDSO 857661 s vazbou na ZSJ díl 1183202 Pavlíkov díl 2.
ad 6/ Rozdělení ZSJ 150339 Kadolec na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Jindřichův Hradec, v obci 547166 Slavonice, s účinností od 15.9.2015 došlo k rozdělení ZSJ 150339
Kadolec na dva díly:
ZSJ 1503391 Kadolec díl 1 leží na katastru 750336 Kadolec u Slavonic a budovy na jeho území přísluší k
části obce 150339 Kadolec;
ZSJ 1503392 Kadolec díl 2 leží na katastru 750336 Kadolec u Slavonic a budovy na jeho území přísluší k
části obce 150363 Slavonice.
Statistický obvod
SO 477 / IDSO 275191 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1503391 Kadolec díl 1.
Vzniká nový SO 682 / IDSO 857670 s vazbou na ZSJ díl 1503392 Kadolec díl 2.
ad 7/ Rozdělení ZSJ 171026 Konská-Pod Osůvkou na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Frýdek-Místek, v obci 598810 Třinec, s účinností od 15.9.2015 došlo k rozdělení ZSJ 171026
Konská-Pod Osůvkou na dva díly:
ZSJ 1710261 Konská-Pod Osůvkou díl 1 leží na katastru 771015 Konská a budovy na jeho území přísluší k
části obce 171018 Konská;
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ZSJ 1710262 Konská-Pod Osůvkou díl 2 leží na katastru 771015 Konská a budovy na jeho území přísluší k
části obce 171026 Osůvky.
Statistický obvod
SO 740 / IDSO 642509 a SO 741 / IDSO 642517 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 1710261 Konská-Pod
Osůvkou díl 1.
Vzniká nový SO 900 / IDSO 857688 s vazbou na ZSJ díl 1710262 Konská-Pod Osůvkou díl 2.
ad 8/ Rozdělení ZSJ 170895 Třinec-střed na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Frýdek-Místek, v obci 598810 Třinec, s účinností od 15.9.2015 došlo k rozdělení ZSJ 170895 Třinecstřed na dva díly:
ZSJ 1708951 Třinec-střed díl 1 leží na katastru 770892 Třinec a budovy na jeho území přísluší k části obce
413208 Staré Město;
ZSJ 1708952 Třinec-střed díl 2 leží na katastru 770892 Třinec a budovy na jeho území přísluší k části obce
413267 Lyžbice.
Statistický obvod
SO 820 / IDSO 642231, SO 821 / IDSO 642240, SO 822 / IDSO 642258, SO 823 / IDSO 642266, SO 824 /
IDSO 642274 a SO 825 / IDSO 644412 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 1708951 Třinec-střed díl 1.
Vzniká nový SO 901 / IDSO 857696 s vazbou na ZSJ díl 1708952 Třinec-střed díl 2.
ad 9/ Rozdělení ZSJ 055921 Jablonec nad Jizerou na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Semily, v obci 577162 Jablonec nad Jizerou, s účinností od 15.9.2015 došlo k rozdělení ZSJ 055921
Jablonec nad Jizerou na dva díly:
ZSJ 0559211 Jablonec nad Jizerou díl 1 leží na katastru 655929 Jablonec nad Jizerou a budovy na jeho
území přísluší k části obce 055921 Jablonec nad Jizerou;
ZSJ 0559212 Jablonec nad Jizerou díl 2 leží na katastru 655929 Jablonec nad Jizerou a budovy na jeho
území přísluší k části obce 055930 Končiny.
Statistický obvod
SO 134 / IDSO 498513, SO 135 / IDSO 498521, SO 136 / IDSO 498530, SO 137 / IDSO 498548 a SO 138 /
IDSO 503185 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 0559211 Jablonec nad Jizerou díl 1.
Vzniká nový SO 568 / IDSO 857700 s vazbou na ZSJ díl 0559212 Jablonec nad Jizerou díl 2.
ad 10/ Rozdělení ZSJ 093394 Město Albrechtice na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Bruntál, v obci 597635 Město Albrechtice, s účinností od 15.9.2015 došlo k rozdělení ZSJ 093394
Město Albrechtice na dva díly:
ZSJ 0933941 Město Albrechtice díl 1 leží na katastru 693391 Město Albrechtice a budovy na jeho území
přísluší k části obce 093394 Město Albrechtice;
ZSJ 0933942 Město Albrechtice díl 2 leží na katastru 693391 Město Albrechtice a budovy na jeho území
přísluší k části obce 093378 Burkvíz.
Statistický obvod
SO 300 / IDSO 632864, SO 301 / IDSO 632872, SO 302 / IDSO 632881, SO 303 / IDSO 632899, SO 304 /
IDSO 632902, SO 305 / IDSO 632911, SO 306 / IDSO 632929 a SO 307 / IDSO 632937 návazně změnily
vazbu na ZSJ díl 0933941 Město Albrechtice díl 1.
Vzniká nový SO 488 / IDSO 857718 s vazbou na ZSJ díl 0933942 Město Albrechtice díl 2.
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ad 11/ Rozdělení ZSJ 026620 Dlouhé Dvory na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Hradec Králové, v obci 570966 Střezetice, s účinností od 15.9.2015 došlo k rozdělení ZSJ 026620
Dlouhé Dvory na dva díly:
ZSJ 0266201 Dlouhé Dvory díl 1 leží na katastru 626627 Dlouhé Dvory a budovy na jeho území přísluší k
části obce 026620 Dlouhé Dvory;
ZSJ 0266202 Dlouhé Dvory díl 2 leží na katastru 626627 Dlouhé Dvory a budovy na jeho území přísluší k
části obce 157589 Střezetice.
Statistický obvod
SO 667 / IDSO 460486 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0266201 Dlouhé Dvory díl 1.
Vzniká nový SO 749 / IDSO 857726 s vazbou na ZSJ díl 0266202 Dlouhé Dvory díl 2.
ad 12/ Rozdělení ZSJ 043273 Horní Lhota na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Blansko, v obci 581283 Blansko, s účinností od 15.9.2015 došlo k rozdělení ZSJ 043273 Horní Lhota
na dva díly:
ZSJ 0432731 Horní Lhota díl 1 leží na katastru 626627 Dlouhé Dvory a budovy na jeho území přísluší k části
obce 043273 Horní Lhota;
ZSJ 0432732 Horní Lhota díl 2 leží na katastru 626627 Dlouhé Dvory a budovy na jeho území přísluší k části
obce 411531 Blansko.
Statistický obvod
SO 66 / IDSO 527084 a SO 67 / IDSO 527092 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 0432731 Horní Lhota díl 1.
Vzniká nový SO 451 / IDSO 857734 s vazbou na ZSJ díl 0432732 Horní Lhota díl 2.
ad 13/ Rozdělení ZSJ 126268 Milovanice na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Benešov, v obci 530450 Postupice, s účinností od 15.9.2015 došlo k rozdělení ZSJ 126268
Milovanice na dva díly:
ZSJ 1262681 Milovanice díl 1 leží na katastru 626627 Dlouhé Dvory a budovy na jeho území přísluší k části
obce 126268 Milovanice;
ZSJ 1262682 Milovanice díl 2 leží na katastru 626627 Dlouhé Dvory a budovy na jeho území přísluší k části
obce 126241 Lhota Veselka.
Statistický obvod
SO 511 / IDSO 183750 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1262681 Milovanice díl 1.
Vzniká nový SO 894 / IDSO 857742 s vazbou na ZSJ díl 1262682 Milovanice díl 2.
ad 14/ Sloučení tří katastrálních území Potštát, Potštát-Horní Předměstí a Potštát-Dolní Předměstí
V okrese Přerov v obci 517101 Potštát byla s účinností od 16.9.2015 na žádost obce sloučena katastrální
území 726460 Potštát, 726486 Potštát-Horní Předměstí a 726478 Potštát-Dolní Předměstí v jedno katastrální
území Potštát. Mezi důvody, které vedly ke sloučení katastrálních území, patří především skutečnost, že
dotčené území bylo v minulosti vedeno jako jedna územní jednotka a tomu odpovídalo i číslování domů.
Trojmezí těchto katastrálních území bylo uprostřed zástavby a často docházelo k chybám při označování
pozemků jak ze strany vlastníků, tak ze strany úřadů a organizací. Sloučení katastrálních území nevyvolává
potřebu přečíslovávat čísla domovní, při obnově operátu došlo k přečíslování parcel do jedné číselné řady.
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Katastrální území
V okrese Přerov v obci 517101 Potštát došlo na žádost obce s účinností od 16.9.2015 k ukončení platnosti
katastrálních území 726486 Potštát-Horní Předměstí a 726478 Potštát-Dolní Předměstí a převedení všech
parcel do katastru 726460 Potštát.
Základní sídelní jednotka
V okrese Přerov v obci 517101 Potštát došlo v souvislosti se sloučením tří katastrálních území s účinností od
16.9.2015 ke změně vazby ZSJ 126489 Potštát-Horní Předměstí a 126471 Potštát-Dolní Předměstí na
katastrální území 726460 Potštát.
ad 15/ Revize významového středu městského obvodu 502081 Ústí nad Labem-Neštěmice
Na podnět Zeměměřického úřadu bylo zrevidováno umístění významového středu městského obvodu 502081
Ústí nad Labem-Neštěmice do nejlidnatější ZSJ 175269 Krásné Březno se 7 tisíci obyvateli. Dle metodiky
definičních bodů pro městské obvody a městské části představuje definiční bod reprezentativní ZSJ, od jejíhož
kódu je „odvozen kód katastrálního území nebo výjimečně územně technické jednotky, která má shodný název
s MO/MČ, nebo má nejvíce obyvatel nebo má centrální polohu“. Dle uvedené definice nejvíce znaků nabývá
definiční bod ZSJ 103861 Neštěmice, od které:
- je odvozen kód KÚ, ÚTJ,
- její název je shodný s rozhodnou částí názvu městského obvodu,
- a umístění bodu je na budovu radnice městského obvodu.
Významový střed městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice byl s platností od 1.10.2015 přemístěn do
definičního bodu ZSJ 103861 Neštěmice.

Seznam změn v území od 2.10.2015 do 1.1.2016 včetně
1. Rozdělení ZSJ na díly:
1a. Rozdělení ZSJ 178098 Sedlečko na díly;
1b. Rozdělení ZSJ 091421 Jelenice na díly;
1c. Rozdělení ZSJ 092355 Březí na díly;
1d. Rozdělení ZSJ 080055 Jedlina na díly;
1e. Rozdělaní ZSJ 091014 Málkov na díly;
1f. Rozdělení ZSJ 182443 Vintířov na díly;
1g. Rozdělení ZSJ 108618 Oblekovice na díly;
2. Změna příslušnosti IDSO do ZSJ díl:
2a. Změna příslušnosti IDSO 350885 do ZSJ díl 1040940 Předenice;
2b. Změna příslušnosti IDSO 525197 do ZSJ díl 0806750 Orlice;
3. Zánik části obce a části obce díl 093491 Drážky;
Optimalizace VÚ Boletice
4. Vznik nových částí obce ve vojenském újezdu 545422 Boletice:
4a. Vznik nové části obce 330469 Polná na Šumavě
4b. Vznik nové části obce 330744 Květušín
4c. Vznik nové části obce 330752 Olšina
4d. Vznik nové části obce 330761 Otice
4e. Vznik nové části obce 330426 Třebovice;
5. Vznik nové obce 500194 Polná na Šumavě;
6. Změny hranice vojenského újezdu 545422 Boletice:
6a. Připojení katastrálního území Březovík 1 a Březovík 2 k území obce Ktiš
6b. Připojení katastrálního území Okrouhlík k území obce Chvalšiny
6c. Připojení katastrálního území Kraví Hora k území obce Kájov a vznik nové části obce 330451
Boletice
6ca. Vznik nové části obce 330451 Boletice
6d. Připojení katastrálního území Houbový Vrch a Maňávka u Českého Krumlova k území obce
Horní Planá
6e. Připojení katastrálního území Mýtina u Želnavy k území obce Želnava
6f. Připojení katastrálního území Hájenky k území obce Křišťanov;
Optimalizace VÚ Hradiště
7. Vznik nových částí obce ve vojenském újezdu 555177 Hradiště:
7a. Vznik nové části obce 390798 Činov
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7b. Vznik nové části obce 317942 Dolní Lomnice
7c. Vznik nové části obce 390275 Svatobor
7d. Vznik nové části obce 317951 Lučiny
7e. Vznik nové části obce 390330 Dolní Valov
7f. Vznik nové části obce 317934 Bražec
7g. Vznik nové části obce 390325 Javorná
7h. Vznik nové části obce 330078 Bukovina
7ch. Vznik nové části obce330060 Obrovice
7i. Vznik nové části obce 317926 Albeřice
7j. Vznik nové části obce 391085 Malý Hlavákov;
8. Vznik nové obce 500101 Bražec
9. Vznik nové obce 500127 Doupovské Hradiště
10. Změny hranice vojenského újezdu 555177 Hradiště:
10a. Připojení katastrálního území 929981 Stráž u Hradiště I a 929999 Stráž u Hradiště II k území
obce 555584 Stráž nad Ohří
10b. Připojení katastrálního území 930008 Vojkovice u Hradiště I a 930016 Vojkovice u Hradiště II
k území obce 555738 Vojkovice
10c. Připojení katastrálního území 930024 Kyselka u Hradiště k území obce 555347 Kyselka
10d. Připojení katastrálního území 930032 Okounov u Hradiště k území obce 563269 Okounov
10e. Připojení katastrálního území 992399 Valeč u Hradiště k území obce 555690 Valeč
10f. Připojení katastrálního území 930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I a 930075
Podbořanský Rohozec u Hradiště II k území obce 566608 Podbořanský Rohozec
10g. Připojení katastrálního území 930067 Radonice u Hradiště k území obce 563323 Radonice
10h. Připojení katastrálního území 917923 Albeřice u Hradiště k území obce 555711 Verušičky;
Optimalizace VÚ Libavá
11. Vznik nové části obce 390259 Libavá ve vojenském újezdu 503941 Libavá;
12. Vznik nové obce 500135 Kozlov;
13. Vznik nové obce 500151 Luboměř pod Strážnou;
14. Vznik nové obce 500160 Město Libavá;
15. Změny hranice vojenského újezdu 503941 Libavá:
15a. Připojení katastrálního území 930504 Domašov nad Bystřicí I k území obce 545279 Domašov
nad Bystřicí
15b. Připojení katastrálního území 930555 Nové Oldřůvky I k území obce 506460 Budišov nad
Budišovkou
15c. Připojení katastrálního území 930580 Mrsklesy k území obce 554944 Mrsklesy
15d. Připojení katastrálního území 930563 Hadinka k území obce 511021 Vítkov
15e. Připojení katastrálního území 930598 Hlubočky I, 930601 Hlubočky II, 930610 Hlubočky III a
930628 Hlubočky IV k území obce 502146 Hlubočky
15f. Připojení katastrálního území Jívová I k území obce 503142 Jívová;
Optimalizace VÚ Březina
16. Změny hranice vojenského újezdu 592935 Březina
16a. Připojení katastrálního území 930369 Cihelny u Podivic k území obce 593486 Podivice
16b. Připojení katastrálního území 930377 Chaloupky u Otaslavic k území obce 589845 Otaslavice
16c. Připojení katastrálního území 930385 Občiny u Drahan k území obce 589462 Drahany
16d. Připojení katastrálního území 930393 Osinky u Krumsína k území obce 589667 Krumsín
16e. Připojení katastrálního území 930407 Žleb u Prostějoviček k území obce 589918 Prostějovičky
16f. Připojení katastrálního území 930415 Ostatky u Křenůvek k území obce 589748 Myslejovice
Optimalizace VÚ Brdy
17. Zrušení vojenského újezdu 539996 Brdy a vznik nové části obce 390755 Velcí:
17a. Připojení katastrálního území 930091 Těně v Brdech k území obce 560189 Těně
17b. Připojení katastrálního území 930105 Strašice v Brdech k území obce 560162 Strašice
17c. Připojení katastrálního území 930113 Dobřív v Brdech k území obce 559776 Dobřív
17d. Připojení katastrálního území 930121 Mirošov v Brdech k území obce 559997 Mirošov
17e. Připojení katastrálního území 930130 Štítov v Brdech k území obce 579343 Štítov
17f. Připojení katastrálního území 930148 Skořice v Brdech k území obce 506664 Skořice
17g. Připojení katastrálního území 930156 Trokavec v Brdech k území obce 579246 Trokavec
17h. Připojení katastrálního území 930164 Číčov v Brdech k území obce 558362 Spálené Poříčí
17ch. Připojení katastrálního území 930172 Borovno v Brdech k území obce 566705 Borovno
17i. Připojení katastrálního území 930181 Míšov v Brdech k území obce 546399 Míšov
17j. Připojení katastrálního území 930199 Věšín v Brdech k území obce 541508 Věšín
17k. Připojení katastrálního území 930202 Nepomuk v Brdech k území obce 564524 Nepomuk
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17l. Připojení katastrálního území 930211 Vranovice v Brdech k území obce 541567 Vranovice
17m. Připojení katastrálního území 930229 Láz v Brdech k území obce 540625 Láz
17n. Připojení katastrálního území 930237 Obecnice v Brdech k území obce 540935 Obecnice
17o. Připojení katastrálního území 930245 Drahlín v Brdech k území obce 540145 Drahlín
17p. Připojení katastrálního území 930253 Sádek v Brdech k území obce 541273 Sádek
17q. Připojení katastrálního území 930261 Bratkovice v Brdech k území obce 539988 Bratkovice
17r. Připojení katastrálního území 930270 Jince v Brdech k území obce 540404 Jince a vznik nové
části obce 390755 Velcí
17ra. Vznik nové části obce 390755 Velcí
17s. Připojení katastrálního území 930288 Ohrazenice v Brdech k území obce 540960 Ohrazenice
17t. Připojení katastrálního území 930296 Křešín v Brdech k území obce 540960 Křešín
17u. Připojení katastrálního území 930300 Felbabka v Brdech k území obce 531162 Felbabka
17v. Připojení katastrálního území 930318 Podluhy v Brdech k území obce 531685 Podluhy
17w. Připojení katastrálního území 930326 Hvozdec v Brdech k území obce 531235 Hvozdec
17x. Připojení katastrálního území 930334 Chaloupky v Brdech k území obce 531251 Chaloupky
17y. Připojení katastrálního území 930342 Malá Víska v Brdech k území obce 533319 Malá Víska
17z. Připojení katastrálního území 930351 Zaječov v Brdech k území obce 531995 Zaječov;
18. Vznik nové části obce 330779 Krnalovice;
19. Vyhlášení nového městyse 574708 Žernov;
20. Změna hranice obcí mezi městem 568988 Ledeč nad Sázavou a obcí 568899 Kozlov;
ad 1/ Rozdělení ZSJ na díly
ad 1a. / Rozdělení ZSJ 178098 Sedlečko na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Benešov, v obci 530867 Veliš, s účinností od 15.10.2015 došlo k rozdělení ZSJ 178098 Sedlečko na
dva díly:
ZSJ 1780981 Sedlečko díl 1 leží na katastrálním území 778095 Sedlečko u Veliše a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 178098 Sedlečko;
ZSJ 1780982 Sedlečko díl 2 leží na katastrálním území 778095 Sedlečko u Veliše a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 198277 Lipiny u Veliše.
Statistický obvod
SO 703 / IDSO 185426 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1780981 Sedlečko díl 1.
Vznikl nový SO 895 / IDSO 857751 s vazbou na ZSJ díl 1780982 Sedlečko díl 2.
ad 1b/ Rozdělení ZSJ 091421 Jelenice na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Mělník, v obci 535036, s účinností od 15.10.2015 došlo k rozdělení ZSJ 091421 Jelenice na dva díly:
ZSJ 0914211 Jelenice díl 1 leží na katastrálním území 691429 Jelenice u Mělníka a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 091421 Jelenice;
ZSJ 0914212 Jelenice díl 2 leží na katastrálním území 691429 Jelenice u Mělníka a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 091430 Malý Újezd.
Statistický obvod
SO 314 / IDSO 215911 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0914211 Jelenice díl 1.
Vznikl nový SO 557 / IDSO 857769 s vazbou na ZSJ díl 0914212 Jelenice díl 2.
ad 1c/ Rozdělení ZSJ 092355 Březí na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Domažlice, v obci 553913 Meclov, s účinností od 15.10.2015 došlo k rozdělení ZSJ 092355 Březí na
dva díly:
ZSJ 0923551 Březí díl 1 leží na katastrálním území 692352 Březí u Meclova a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 092355 Březí;
ZSJ 0923552 Březí díl 2 leží na katastrálním území 692352 Březí u Meclova a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 092371 Meclov.
Statistický obvod
SO 239 / IDSO 311731 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0923551 Březí díl 1.
Vznikl nový SO 410 / IDSO 857777 s vazbou na ZSJ díl 0923552 Březí díl 2.
ad 1d/ Rozdělení ZSJ 080055 Jedlina na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Tachov, v obci 561002 Lesná, s účinností od 15.10.2015 došlo k rozdělení ZSJ 080055 Jedlina na
dva díly:
ZSJ 0800551 Jedlina díl 1 leží na katastrálním území 680052 Jedlina a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 080098 Stará Knížecí Huť;
ZSJ 0800552 Jedlina díl 2 leží na katastrálním území 680052 Jedlina a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 080063 Lesná.
Statistický obvod
SO 238 / IDSO 368857 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0800551 Jedlina díl 1.
Vznikl nový SO 427 / IDSO 857785 s vazbou na ZSJ díl 0800552 Jedlina díl 2.
ad 1e/ Rozdělení ZSJ 091014 Málkov na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Chomutov, v obci 563200 Málkov, s účinností od 15.10.2015 došlo k rozdělení ZSJ 091014 Málkov
na dva díly:
ZSJ 0910141 Málkov díl 1 leží na katastrálním území 691011 Málkov u Chomutova a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 091014 Málkov;
ZSJ 0910142 Málkov díl 2 leží na katastrálním území 691011 Málkov u Chomutova a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 091031 Zelená.
Statistický obvod
SO 567 / IDSO 390844 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0910141 Málkov díl 1.
Vznikl nový SO 694 / IDSO 857793 s vazbou na ZSJ díl 0910142 Málkov díl 2.
ad 1f/ Rozdělení ZSJ 182443 Vintířov na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Chomutov, v obci 563323 Radonice, s účinností od 15.10.2015 došlo k rozdělení ZSJ 182443
Vintířov na dva díly:
ZSJ 1824431 Vintířov díl 1 leží na katastrálním území 782441 Vintířov u Radonic a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 182443 Vintířov;
ZSJ 1824432 Vintířov díl 2 leží na katastrálním území 782441 Vintířov u Radonic a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 138282 Radonice.
Statistický obvod
SO 615 / IDSO 391328 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1824431 Vintířov díl 1.
Vznikl nový SO 695 / IDSO 857807 s vazbou na ZSJ díl 1824432 Vintířov díl 2.
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ad 1g/ Rozdělení ZSJ 108618 Oblekovice na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Znojmo, v obci 593711 Znojmo, s účinností od 15.10.2015 došlo k rozdělení ZSJ 108618 Oblekovice
na dva díly:
ZSJ 1086181 Oblekovice díl 1 leží na katastrálním území 708615 Oblekovice a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 108618 Oblekovice;
ZSJ 1086182 Oblekovice díl 2 leží na katastrálním území 708615 Oblekovice a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 412741 Znojmo.
Statistický obvod
SO 7 / IDSO 616478, SO 8 / IDSO 616486, SO 9 / IDSO 616494, SO 10 / IDSO 616508, SO 11 / IDSO 616516
a SO 12 / IDSO 616524 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 1086181 Oblekovice díl 1.
SO 13 / IDSO 621315 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1086182 Oblekovice díl 2.
ad 2/ Změna příslušnosti IDSO do ZSJ díl
ad 2a/ Změna příslušnosti IDSO 350885 do ZSJ díl 1040940 Předenice
Statistický obvod
V okrese Olomouc byla v důsledku posunutí katastrální hranice mezi obcemi 503657 Lutín a 558786 Útušice
s účinností od 15.10.2015 změněna vazba SO 370 / IDSO 350885 z dosavadní ZSJ díl 1756500 Robčice nově
do ZSJ díl 1040940 Předenice.
IDSO byl původně vytvořen pro budovy z obce 558786 Útušice, které měly ležet na území obce 540412
Předenice. Po opravě lokalizace definičních bodů budov s čísly se prokázalo, že se o přesah budov na území
jiné obce nejedná.
ad 2b/ Změna příslušnosti IDSO 525197 do ZSJ díl 0806750 Orlice
Statistický obvod
V okrese Olomouc byla v důsledku posunutí katastrální hranice mezi obcemi 580538 Letohrad a 581038
Šedivec s účinností od 15.10.2015 změněna vazba SO 540 / IDSO 525197 z dosavadní ZSJ díl 1622720
Šedivec nově do ZSJ díl 0806750 Orlice.
ad 3/ Zánik části obce a části obce díl 093491 Drážky
Část obce, část obce díl
V okrese Rokycany, v obci 579017 Kakejcov se na základě usnesení č. 21/10/2015 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 12.10.2015 s účinností od 27.11.2015 ruší část obce a část obce díl 093491 Drážky.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Rokycany, v obci 579017 Kakejcov se v souvislosti se zrušením části obce 093491 Drážky
s účinností od 27.11.2015 mění příslušnost ZSJ díl 0934910 Drážky z dosavadní části obce 093491 Drážky
nově na část obce 093505 Kakejcov.

Optimalizace VÚ Boletice
ad 4/ Vznik nových částí obce a částí obce díl ve vojenském újezdu Boletice
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice s účinností od 20.10.2015 byly zřízeny nové
části obce Polná na Šumavě, Květušín, Olšina, Otice a Třebovice na základě výnosu č. 13/2015 Újezdního
úřadu vojenského újezdu Boletice z 16.10.2015. Nové části obce vznikly v rámci optimalizace vojenského
újezdu (dopad zákona č. 15/2015 Sb.) pro budovy, které byly k 1.1.2016 převedeny do nových nebo
sousedních obcí.
ad 4a/ Vznik nové části obce a části obce díl 330469 Polná na Šumavě
Část obce, část obce díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice s účinností od 20.10.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 330469 Polná na Šumavě, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení
dokumentů obce, MV a správce RÚIAN.
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice s účinností od 20.10.2015 v souvislosti se
vznikem nové části obce 330469 Polná na Šumavě došlo ke změně vazby ZSJ díl 3304690 Polná na Šumavě
z dosavadní části obce 007153 Boletice na novou část obce 330469 Polná na Šumavě.
ad 4b/ Vznik nové části obce a části obce díl 330744 Květušín
Část obce, část obce díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice s účinností od 20.10.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 330744 Květušín, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů obce,
MV a správce RÚIAN.
Základní sídelní jednotka
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 20.10.2015 vznikla nová základní sídelní jednotka 330744 Květušín, která leží na katastrálním
území 930466 Polná na Šumavě a vyčleňuje se ze ZSJ 330469 Polná na Šumavě.
Nová ZSJ má charakter venkovské smíšené lokality.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 20.10.2015 vznikla nová základní sídelní jednotka díl 3307440 Květušín; budovy s čísly ležící
na jejím území patří do nové části obce 330744 Květušín.
Statistický obvod
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice s účinností od 20.10.2015 v souvislosti se
vznikem nové části obce 330744 Květušín byl vytvořen
nový IDSO 857815 / SO 478 s vazbou na ZSJ díl 3307440 Květušín.
ad 4c/ Vznik nové části obce a části obce díl 330752 Olšina
Část obce, část obce díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice s účinností od 20.10.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 330752 Olšina, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů obce,
MV a správce RÚIAN.
Základní sídelní jednotka
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 20.10.2015 vznikla nová základní sídelní jednotka 330752 Olšina, která leží na katastrálním
území 930466 Polná na Šumavě a vyčleňuje se ze ZSJ 330469 Polná na Šumavě.
Nová ZSJ má charakter venkovské smíšené lokality.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 20.10.2015 vznikla nová základní sídelní jednotka díl 3307520 Olšina; budovy s čísly ležící na
jejím území patří do nové části obce 330752 Olšina.
Statistický obvod
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice s účinností od 20.10.2015 v souvislosti se
vznikem nové části obce 330752 Olšina byl vytvořen
nový IDSO 857823 / SO 479 s vazbou na ZSJ díl 3307520 Olšina.
ad 4d/ Vznik nové části obce a části obce díl 330761 Otice
Část obce, část obce díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice s účinností od 20.10.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 330761 Otice, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů obce,
MV a správce RÚIAN.
Základní sídelní jednotka
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 20.10.2015 vznikla nová základní sídelní jednotka 330761 Otice, která leží na katastrálním
území 930466 Polná na Šumavě a vyčleňuje se ze ZSJ 330469 Polná na Šumavě.
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Nová ZSJ má charakter venkovské smíšené lokality.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 20.10.2015 vznikla nová základní sídelní jednotka díl 3307610 Otice; budovy s čísly ležící na
jejím území patří do nové části obce 330761 Otice.
Statistický obvod
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice s účinností od 20.10.2015 v souvislosti se
vznikem nové části obce 330761 Otice byl vytvořen
nový IDSO 857823 / SO 479 s vazbou na ZSJ díl 3307610 Otice.
ad 4e/ Vznik nové části obce a části obce díl 330426 Třebovice
Část obce, část obce díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice s účinností od 20.10.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 330426 Třebovice, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů
obce, MV a správce RÚIAN.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 545422 Boletice s účinností od 20.10.2015 v souvislosti se
vznikem nové části obce 330426 Třebovice došlo ke změně vazby ZSJ díl 3304260 Březovík 1 z dosavadní
části obce 007153 Boletice na novou část obce 330426 Třebovice.
Následně došlo s účinností od 1.1.2016 k přejmenování ZSJ 330426 a ZSJ díl 3304260 Březovík 1 na nový
název Třebovice.
Mění se pořadová čísla částí obce dílů v rámci vojenského újezdu Boletice:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce Název části obce
1
1
007153
Boletice
2
330469
Polná na Šumavě
3
330744
Květušín
4
330752
Olšina
5
330761
Otice
6
330426
Třebovice

ad 5/ Vznik nové obce 500194 Polná na Šumavě
V rámci optimalizace vojenského újezdu 545422 Boletice podle zákona č. 15/2015 Sb., § 2, odst. 2 došlo
s účinností od 1.1.2016 ke vzniku nové obce 500194 Polná na Šumavě.
Obec
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu 545422 Boletice s
účinností od 1.1.2016 vznikla nová obec 500194 Polná na Šumavě.
Základní územní jednotka
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu 545422 Boletice a
vznikem nové obce 500194 Polná na Šumavě s účinností od 1.1.2016 vznikla nová ZUJ 500194 Polná na
Šumavě.
Katastrální území
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo
ke změně příslušnosti katastrálního území 930466 Polná na Šumavě do nové obce 500194 Polná na
Šumavě.
Územně technická jednotka
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo
ke změně příslušnosti ÚTJ 930466 Polná na Šumavě do nové obce 500194 Polná na Šumavě.
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Část obce, část obce díl
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo
ke změně příslušnosti části obce a části obce díl 330469 Polná na Šumavě, 330744 Květušín, 330752
Olšina a 330761 Otice do nové obce 500194 Polná na Šumavě.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce Polná na Šumavě:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce Název části obce
1
330744
Květušín
2
330752
Olšina
3
330761
Otice
4
330469
Polná na Šumavě
Nová obec Polná na Šumavě patří do správního obvodu:
obce s pověřeným obecním úřadem - Český Krumlov
obce s rozšířenou působností - Český Krumlov
Matriky - Obecní úřad Kájov
Stavebního úřadu - Městský úřad Český Krumlov
Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Českém Krumlově.
ad 6/ Změny hranice vojenského újezdu 545422 Boletice
V rámci optimalizace vojenského újezdu podle zákona č. 15/2015 Sb. a vyhlášky MV č. 388/2015 Sb. došlo
s účinností od 1.1.2016 k připojení určených katastrálních území vojenského újezdu k území sousedních
obcí, v některých případech na území sousedních okresů v rámci Jihočeského kraje.
6.a Připojení katastrálního území 930423 Březovík 1 a 930431 Březovík 2 k území obce 550329 Ktiš
Katastrální území
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930423 Březovík 1 a 930431 Březovík 2 k území obce 550329 Ktiš. Katastrální území tak přešla z okresu
Český Krumlov do okresu Prachatice.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálních území 930423 Březovík 1 a 930431 Březovík 2 k obci 550329 Ktiš s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930423 Březovík 1 a 930431 Březovík 2 do obce
550329 Ktiš v okrese Prachatice.
Část obce, část obce díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930423 Březovík 1 k obci 550329 Ktiš s účinností od 1.1.2016
došlo ke změně vazby části obce, resp. části obce díl 330426 Třebovice do obce 550329 Ktiš v okrese
Prachatice.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930423 Březovík 1 a 930431 Březovík 2 k obci 550329 Ktiš.s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330426 Březovík 1 a 330434 Březovík 2 do obce
550329 Ktiš.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930431 Březovík 2 k obci 550329 Ktiš.s účinností od 1.1.2016
došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3304340 Březovík 2 na část 076767 Březovík; budovy s čísly na území
ZSJ se nevyskytují.
6b. Připojení katastrálního území 930440 Okrouhlík k území obce 545546 Chvalšiny
Katastrální území
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930440 Okrouhlík k území obce 545546 Chvalšiny.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930440 Okrouhlík k obci 545546 Chvalšiny s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930440 Okrouhlík do obce 545546 Chvalšiny.
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Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930440 Okrouhlík k obci 545546 Chvalšiny s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330442 Okrouhlík do obce 545546 Chvalšiny.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930440 Okrouhlík k obci 545546 Chvalšiny s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně vazby ZSJ díl 3304420 Okrouhlík na část obce 055336 Chvalšiny; budovy s čísly na
území ZSJ nejsou.
6c. Připojení katastrálního území 930458 Kraví Hora k území obce 545554 Kájov a vznik nové části
obce 330451 Boletice
Katastrální území
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930458 Kraví Hora k území obce 545554 Kájov.
Územně technická jednotka
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov v souvislosti s připojením katastrálního území 930458 Kraví Hora
k obci 545554 Kájov s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930458 Kraví Hora do obce
545554 Kájov.
Základní sídelní jednotka
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov v souvislosti s připojením katastrálního území 930458 Kraví Hora
k obci 545554 Kájov s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ Kraví Hora do obce 545554
Kájov.
6ca. Vznik nové části obce 330451 Boletice
Část obce, část obce díl
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov v souvislosti s připojením katastrálního území 930458 Kraví Hora
k obci 545554 Kájov a na základě usnesení zastupitelstva obce Kájov č. VI/2015/74 s účinností od 1.1.2016
došlo ke vzniku nové části obce a části obce díl 330451 Boletice v obci 545554 Kájov.
Základní sídelní jednotka díl
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov v souvislosti s připojením katastrálního území 930458 Kraví Hora
k obci 545554 Kájov a se vznikem nové části obce 330451 Boletice s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně
příslušnosti ZSJ díl 3304510 Kraví Hora k části obce 330451 Boletice.
Současně došlo s účinností od 1.1.2016 k přejmenování ZSJ 330451 a ZSJ díl 3304510 Kraví Hora na nový
název Boletice.
6d. Připojení katastrálního území 930474 Houbový Vrch a 991759 Maňávka u Českého Krumlova
k území obce 545511 Horní Planá
Katastrální území
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930474 Houbový Vrch a 991759 Maňávka u Českého Krumlova k území obce 545511 Horní Planá.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálních území 930474 Houbový Vrch a 991759 Maňávka u Českého Krumlova
k území obce 545511 Horní Planá s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930474 Houbový
Vrch a 991759 Maňávka u Českého Krumlova do obce 545511 Horní Planá.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930474 Houbový Vrch a 991759 Maňávka u Českého Krumlova
k území obce 545511 Horní Planá s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ a ZSJ díl 3304770
Houbový Vrch a 3917510 Maňávka na část obce 043702 Horní Planá; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
6e. Připojení katastrálního území 930482 Mýtina u Želnavy k území obce 550761 Želnava
Katastrální území
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930482 Mýtina u Želnavy k území obce 550761 Želnava. Katastrální území tak přešlo z okresu Český
Krumlov do okresu Prachatice.
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Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930482 Mýtina u Želnavy k území obce 550761 Želnava s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930482 Mýtina u Želnavy do obce 550761 Želnava
v okrese Prachatice.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930482 Mýtina u Želnavy k území obce 550761 Želnava s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330485 Mýtina u Želnavy do obce 550761 Želnava
v okrese Prachatice.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930482 Mýtina u Želnavy k území obce 550761 Želnava s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3304850 Mýtina u Želnavy na část obce 196398
Želnava; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
6f. Připojení katastrálního území 930491 Hájenky k území obce 561673 Křišťanov
Katastrální území
V Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930491 Hájenky k území obce 561673 Křišťanov. Katastrální území tak přešlo z okresu Český Krumlov do
okresu Prachatice.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930491 Hájenky k území obce 561673 Křišťanov s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930491 Hájenky do obce 561673 Křišťanov v okrese Prachatice.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930491 Hájenky k území obce 561673 Křišťanov s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330493 Hájenky do obce 561673 Křišťanov v okrese Prachatice.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930491 Hájenky k území obce 561673 Křišťanov s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3304930 Hájenky na část obce 076333 Křišťanov (u třech budov
s čísly byla změněna příslušnost nově na část obce 076333 Křišťanov).

Optimalizace VÚ Hradiště
ad 7/ Vznik nových částí obce a částí obce díl ve vojenském újezdu 555177 Hradiště
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 byly zřízeny nové
části obce Činov, Dolní Lomnice, Svatobor, Lučiny, Dolní Valov, Bražec, Javorná, Bukovina, Obrovice,
Albeřice a Malý Hlavákov na základě výnosu č. 2/2015 Újezdního úřadu vojenského újezdu Hradiště
z 11.11.2015. Nové části obce vznikly v rámci optimalizace vojenského újezdu (dopad zákona č. 15/2015 Sb.)
pro budovy, které byly k 1.1.2016 převedeny do nových nebo sousedních obcí.
ad 7a/ Vznik nové části obce a části obce díl 390798 Činov
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 390798 Činov, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů obce,
MV a správce RÚIAN.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 v souvislosti se
vznikem nové části obce 390798 Činov došlo ke změně vazby ZSJ díl 3907980 Činov s účinností od
26.11.2015 z dosavadní části obce 047465 Hradiště na novou část obce 390798 Činov.
ad 7b/ Vznik nové části obce a části obce díl 317942 Dolní Lomnice
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 317942 Dolní Lomnice, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů
obce, MV a správce RÚIAN..
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 26.11.2015 došlo ke změně vazby ZSJ díl 3179420 Dolní Lomnice z dosavadní části obce 047465
na novou část obce 317942 Dolní Lomnice.
ad 7c/ Vznik nové části obce a části obce díl 390275 Svatobor
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 390275 Svatobor, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů
obce, MV a správce RÚIAN.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 26.11.2015 došlo ke změně vazby ZSJ díl 3902750 Svatobor z dosavadní části obce 047465
Hradiště na novou část obce 390275 Svatobor.
ad 7d/ Vznik nové části obce a části obce díl 317951 Lučiny
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 317951 Lučiny, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů obce,
MV a správce RÚIAN..
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 26.11.2015 došlo ke změně vazby ZSJ díl 3179510 Lučiny z dosavadní části obce 047465
Hradiště na novou část obce 317951 Lučiny.
ad 7e/ Vznik nové části obce a části obce díl 390330 Dolní Valov
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 390330 Dolní Valov, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů
obce, MV a správce RÚIAN.
Základní sídelní jednotka
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 26.11.2015 byla obnovena základní sídelní jednotka 390330 Dolní Valov, která leží na
katastrálním území 917931 Bražec u Doupova a vyčleňuje se ze ZSJ 317934 Bražec.
Nová ZSJ má charakter venkovské smíšené lokality.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 26.11.2015 byla obnovena základní sídelní jednotka díl 3903300 Dolní Valov; budovy s čísly
ležící na jejím území patří do nové části obce 390330 Dolní Valov.
Současně došlo ke změně vazby ZSJ díl 3300430 Bražec u Těšetic z dosavadní části obce 047465 Hradiště
na novou část obce 390330 Dolní Valov.
Statistický obvod
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště došlo u SO 0332 / IDSO 327301 ke změně
příslušnosti k ZSJ díl 3903300 Dolní Valov.
ad 7f/ Vznik nové části obce a části obce díl 317934 Bražec
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 317934 Bražec, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů obce,
MV a správce RÚIAN.
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 v souvislosti se
vznikem nové části obce 317934 Bražec došlo ke změně vazby ZSJ díl 3179340 Bražec s účinností od
26.11.2015 z dosavadní části obce 047465 Hradiště na novou část obce 317934 Bražec.
ad 7g/ Vznik nové části obce a části obce díl 390925 Javorná
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 390330 Dolní Valov, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů
obce, MV a správce RÚIAN.
Základní sídelní jednotka
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 26.11.2015 byla obnovena základní sídelní jednotka 390925 Javorná, která leží na katastrálním
území 917931 Bražec u Doupova a vyčleňuje se ze ZSJ 317934 Bražec.
Nová ZSJ má charakter venkovské smíšené lokality.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 26.11.2015 byla obnovena základní sídelní jednotka díl 3909250 Javorná; budovy s čísly ležící
na jejím území patří do nové části obce 390925 Javorná.
Statistický obvod
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště došlo u SO 397 / IDSO 327956 ke změně
příslušnosti k ZSJ díl 3909250 Javorná.
ad 7h/ Vznik nové části obce a části obce díl 330078 Bukovina
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 330078 Bukovina, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů
obce, MV a správce RÚIAN.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 v souvislosti se
vznikem nové části obce 330078 Bukovina došlo ke změně vazby ZSJ díl 3300780 Bukovina s účinností od
26.11.2015 z dosavadní části obce 047465 Hradiště na novou část obce 330078 Bukovina.
ad 7ch/ Vznik nové části obce a části obce díl 330060 Obrovice
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 330060 Obrovice, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů
obce, MV a správce RÚIAN.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 v souvislosti se
vznikem nové části obce 330060 Obrovice došlo ke změně vazby ZSJ díl 3300600 Obrovice s účinností od
26.11.2015 z dosavadní části obce 047465 Hradiště na novou část obce 330060 Obrovice.
Současně došlo s účinností od 1.1.2016 k přejmenování ZSJ a ZSJ díl 330060 Radonice u Hradiště na nový
název Obrovice.
ad 7i/ Vznik nové části obce a části obce díl 317926 Albeřice
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 317926 Albeřice, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů obce,
MV a správce RÚIAN.
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 v souvislosti se
vznikem nové části obce 317926 Albeřice došlo ke změně vazby ZSJ díl 3179260 Albeřice s účinností od
26.11.2015 z dosavadní části obce 047465 Hradiště na novou část obce 317926 Albeřice.
ad 7j/ Vznik nové části obce a části obce díl 391085 Malý Hlavákov
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště s účinností od 26.11.2015 vznikla nová část
obce a část obce díl 391085 Malý Hlavákov, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů
obce, MV a správce RÚIAN.
Základní sídelní jednotka
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 26.11.2015 byla obnovena základní sídelní jednotka 391085 Malý Hlavákov, která leží na
katastrálním území 917923 Albeřice u Hradiště a vyčleňuje se ze ZSJ 317926 Albeřice.
Nová ZSJ má charakter venkovské smíšené lokality.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště v souvislosti se vznikem nové části obce s
účinností od 26.11.2015 byla obnovena základní sídelní jednotka díl 3910850 Malý Hlavákov; budovy
s čísly ležící na jejím území patří do nové části obce 391085 Malý Hlavákov.
Statistický obvod
V okrese Karlovy Vary, ve vojenském újezdu 555177 Hradiště došlo u SO 369 / IDSO 327671 ke změně
příslušnosti k ZSJ díl 3910850 Malý Hlavákov.
Mění se pořadová čísla částí obce dílů v rámci vojenského újezdu Hradiště:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce Název části obce
1
317926
Albeřice
2
317934
Bražec
3
330078
Bukovina
4
390798
Činov
5
317945
Dolní Lomnice
6
390330
Dolní Valov
7
1
047465
Hradiště
8
390925
Javorná
9
317951
Lučiny
10
391085
Malý Hlavákov
11
330060
Obrovice
12
390275
Svatobor
ad 8/ Vznik nové obce 500101 Bražec
V rámci optimalizace vojenského újezdu 555177 Hradiště podle zákona č. 15/2015 Sb., § 4, odst. 2 a
navazující vyhlášky MV č. 388/2015 Sb. došlo s účinností od 1.1.2016 ke vzniku nové obce 500101 Bražec.
Obec
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu 555177 Hradiště s
účinností od 1.1.2016 vznikla nová obec 500101 Bražec.
Základní územní jednotka
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu 555177 Hradiště a
vznikem nové obce 500101 Bražec s účinností od 1.1.2016 vznikla nová ZUJ 500101 Bražec.
Katastrální území
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo
ke změně příslušnosti katastrálního území 917931 Bražec u Doupova a 930041 Bražec u Těšetic do nové
obce 500101 Bražec.
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Územně technická jednotka
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo
ke změně příslušnosti ÚTJ 917931 Bražec u Doupova a 930041 Bražec u Těšetic do nové obce 500101
Bražec.
Část obce, část obce díl
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo
ke změně příslušnosti části obce a části obce díl 390330 Dolní Valov, 317934 Bražec a 390925 Javorná do
nové obce 500101 Bražec.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce Bražec:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce Název části obce
1
317934
Bražec
2
390330
Dolní Valov
3
390925
Javorná
Nová obec Bražec patří do správního obvodu:
obce s pověřeným obecním úřadem - Karlovy Vary
obce s rozšířenou působností - Karlovy Vary
Matriky - Městský úřad Bochov
Stavebního úřadu - Městský úřad Bochov
Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, územní pracoviště v Karlových Varech.
ad 9/ Vznik nové obce 500127 Doupovské Hradiště
V rámci optimalizace vojenského újezdu 555177 Hradiště podle zákona č. 15/2015 Sb., § 4, odst. 3 došlo
s účinností od 1.1.2016 ke vzniku nové obce 500127 Doupovské Hradiště.
Obec
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu 555177 Hradiště s
účinností od 1.1.2016 vznikla nová obec 500127 Doupovské Hradiště.
Základní územní jednotka
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu 555177 Hradiště a
vznikem nové obce 500127 Doupovské Hradiště s účinností od 1.1.2016 vznikla nová ZUJ 500127
Doupovské Hradiště.
Katastrální území
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo
ke změně příslušnosti katastrálního území 917940 Doupovské Hradiště do nové obce 500127 Doupovské
Hradiště.
Územně technická jednotka
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo
ke změně příslušnosti ÚTJ 917940 Doupovské Hradiště do nové obce 500127 Doupovské Hradiště.
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti
části obce a části obce díl 390798 Činov, 317942 Dolní Lomnice, 390275 Svatobor a 317951 Lučiny do nové
obce 500127 Doupovské Hradiště.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce Doupovské Hradiště:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce Název části obce
1
390798
Činov
2
317942
Dolní Lomnice
3
317951
Lučiny
4
390275
Svatobor
Nová obec Doupovské Hradiště patří do správního obvodu:
obce s pověřeným obecním úřadem - Ostrov
obce s rozšířenou působností - Ostrov
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Matriky - Městský úřad Ostrov
Stavebního úřadu a dopravy - Městský úřad Ostrov
Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, územní pracoviště v Ostrově.
ad 10/ Změny hranice vojenského újezdu 555177 Hradiště
V rámci optimalizace vojenského újezdu podle zákona č. 15/2015 a vyhlášky MV č. 388/2015 Sb. došlo
s účinností od 1.1.2016 k připojení určených katastrálních území vojenského újezdu k území sousedních
obcí, v některých případech na území sousedních okresů v rámci Karlovarského kraje či Ústeckého kraje.
10a. Připojení katastrálního území 929981 Stráž u Hradiště I a 929999 Stráž u Hradiště II k území obce
555584 Stráž nad Ohří
Katastrální území
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
929981 Stráž u Hradiště I a 929999 Stráž u Hradiště II k území obce 555584 Stráž nad Ohří.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálních území 929981 Stráž u Hradiště I a 929999 Stráž u Hradiště II k území
obce 555584 Stráž nad Ohří s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 929981 Stráž u Hradiště
I a 929999 Stráž u Hradiště II k území obce 555584 Stráž nad Ohří.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálních území 929981 Stráž u Hradiště I a 929999 Stráž u Hradiště II k území
obce 555584 Stráž nad Ohří s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 329983 Stráž u Hradiště
I a 329991 Stráž u Hradiště II k území obce 555584 Stráž nad Ohří.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930431 Stráž u Hradiště I k území obce 555584 Stráž nad Ohří
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3299830 Stráž u Hradiště I na část obce 156426
Korunní. Dopadem byla u pěti budov s čísly změna příslušnosti nově na část obce 156426 Korunní.
V souvislosti s připojením katastrálního území 929999 Stráž u Hradiště II k území obce 555584 Stráž nad Ohří
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3299910 Stráž u Hradiště II na část obce 156442
Stráž nad Ohří; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
10b. Připojení katastrálního území 930008 Vojkovice u Hradiště I a 930016 Vojkovice u Hradiště II
k území obce 555738 Vojkovice
Katastrální území
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930008 Vojkovice u Hradiště I a 930016 Vojkovice u Hradiště II k území obce 555738 Vojkovice.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálních území 930008 Vojkovice u Hradiště I a 930016 Vojkovice u Hradiště II
k území obce 555738 Vojkovice s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930008 Vojkovice u
Hradiště I a 930016 Vojkovice u Hradiště II k území obce 555738 Vojkovice.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálních území 930008 Vojkovice u Hradiště I a 930016 Vojkovice u Hradiště II
k území obce 555738 Vojkovice s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330001 Vojkovice u
Hradiště I a 330019 Vojkovice u Hradiště II k území obce 555738 Vojkovice.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálních území 930008 Vojkovice u Hradiště I k území obce 555738 Vojkovice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3300010 Vojkovice u Hradiště I z dosavadní části
obce 047465 Hradiště nově na část 184535 Jakubov; budovy s přidělenými čísly na území ZSJ se nevyskytují.
V souvislosti s připojením katastrálních území 930016 Vojkovice u Hradiště II k území obce 555738 Vojkovice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3300190 Vojkovice u Hradiště II z dosavadní části
obce 047465 nově na část obce 184551 Vojkovice; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
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10c. Připojení katastrálního území 930024 Kyselka u Hradiště k území obce 555347 Kyselka
Katastrální území
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930024 Kyselka u Hradiště k území obce 555347 Kyselka.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930024 Kyselka u Hradiště k území obce 555347 Kyselka s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930024 Kyselka u Hradiště k území obce 555347
Kyselka.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930024 Kyselka u Hradiště k území obce 555347 Kyselka s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330027 Kyselka u Hradiště k území obce 555347
Kyselka.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930024 Kyselka u Hradiště k území obce 555347 Kyselka s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3300270 Kyselka u Hradiště z dosavadní části
obce 047465 Hradiště nově na část obce 078697 Radošov; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
10d. Připojení katastrálního území 930032 Okounov u Hradiště území obce 563269 Okounov
Katastrální území
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930032 Okounov u Hradiště k území obce 563269 Okounov.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930032 Okounov u Hradiště k území obce 563269 Okounov s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930032 Okounov u Hradiště k území obce 563269
Okounov.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930032 Okounov u Hradiště k území obce 563269 Okounov s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330035 Okounov u Hradiště k území obce 563269
Okounov.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území Okounov u Hradiště k území obce 563269 Okounov s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3300350 Okounov u Hradiště z dosavadní části obce 047465
Hradiště nově na část obce 109495 Krupice; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
10e. Připojení katastrálního území 992399 Valeč u Hradiště k území obce 555690 Valeč
Katastrální území
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
992399 Valeč u Hradiště k území obce 555690 Valeč.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 992399 Valeč u Hradiště k území obce 555690 Valeč s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 992399 Valeč u Hradiště k území obce 555690 Valeč.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 992399 Valeč u Hradiště k území obce 555690 Valeč s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 392391 Valeč u Hradiště k území obce 555690 Valeč.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 992399 Valeč u Hradiště k území obce 555690 Valeč s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3923910 Valeč u Hradiště z dosavadní části obce
047465 Hradiště nově na část obce 176583 Valeč; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
10f. Připojení katastrálního území 930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I a 930075 Podbořanský
Rohozec u Hradiště II k území obce 566608 Podbořanský Rohozec
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Katastrální území
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálních území
930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I a 930075 Podbořanský Rohozec u Hradiště II k území obce
566608 Podbořanský Rohozec. Katastrální území tak přešlo z okresu Karlovy Vary nově do okresu Louny v
Ústeckém kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálních území 930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I a 930075
Podbořanský Rohozec u Hradiště II k území obce 566608 Podbořanský Rohozec s účinností od 1.1.2016
došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I a 930075 Podbořanský Rohozec
u Hradiště II k území obce 566608 Podbořanský Rohozec v okrese Louny Ústeckého kraje.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálních území 930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I a 930075
Podbořanský Rohozec u Hradiště II k území obce 566608 Podbořanský Rohozec s účinností od 1.1.2016
došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330051 Podbořanský Rohozec u Hradiště I a 330078 Bukovina k území obce
566608 Podbořanský Rohozec v okrese Louny v sousedním Ústeckém kraji.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I k území obce
566608 Podbořanský Rohozec s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3300510
Podbořanský Rohozec u Hradiště I z dosavadní části obce 047465 Hradiště nově na část 123226
Podbořanský Rohozec; u dvou budov s čísly byla změněna příslušnost k části obce 123226 Podbořanský
Rohozec.
10g. Připojení katastrálního území 930067 Radonice u Hradiště k území obce 563323 Radonice
Katastrální území
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930067 Radonice u Hradiště k území obce 563323 Radonice. Katastrální území tak přešlo do okresu
Chomutov v Ústeckém kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního 930067 Radonice u Hradiště k území obce 563323 Radonice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930067 Radonice u Hradiště k území obce 563323
Radonice v okrese Chomutov v sousedním Ústeckém kraji.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního 930067 Radonice u Hradiště k území obce 563323 Radonice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330060 Radonice u Hradiště k území obce 563323
Radonice v okrese Chomutov.
10h. Připojení katastrálního území 917923 Albeřice u Hradiště k území obce 555711 Verušičky
Katastrální území
V Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
917923 Albeřice u Hradiště k území obce 555711 Verušičky.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního 917923 Albeřice u Hradiště k území obce 555711 Verušičky s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 917923 Albeřice u Hradiště k území obce 555711
Verušičky.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního 917923 Albeřice u Hradiště k území obce 555711 Verušičky s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 317926 Albeřice u Hradiště a 391085 Malý Hlavákov
k území obce 555711 Verušičky.
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Optimalizace VÚ Libavá
ad 11/ Vznik nové části obce a části obce díl ve vojenském újezdu 503941 Libavá
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 s účinností od 1.12.2015 byla zřízena nová část obce
Libavá na základě výnosu č. 8/2015 Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá. Nová část obce vznikla
v rámci optimalizace vojenského újezdu (dopad zákona č. 15/2015 Sb.) pro budovy, které vzniknou na území
vojenského újezdu po převedení stávajících budov k 1.1.2016 do nových nebo sousedních obcí.
Část obce, část obce díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá s účinností od 1.12.2015 vznikla nová část obce a
část obce díl 390259 Libavá, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů obce, MV a
správce RÚIAN.
Nová část obce má pořadové číslo části obce dílu v rámci vojenského újezdu 1.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Olomouc, ve vojenském újezdu 503941 Libavá s účinností od 1.12.2015 v souvislosti se vznikem
nové části obce 390259 Libavá došlo ke změně vazby ZSJ díl 3305150 Dřemovice u Města Libavá, 330523
Předměstí u Města Libavá, 330574 Varhošť u Města Libavá, 3900710 Čermná, 390194 Rudoltovice a 390259
Velká Střelná s účinností od 1.12.2015 z dosavadní části obce 093424 Město Libavá na novou část obce
390259 Libavá.
ad 12/ Vznik nové obce 500135 Kozlov
V rámci optimalizace vojenského újezdu 503941 Libavá podle zákona č. 15/2015 Sb., § 5, odst. 3 došlo
s účinností od 1.1.2016 ke vzniku nové obce 500135 Kozlov.
Obec
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu 503941 Libavá s
účinností od 1.1.2016 vznikla nová obec 500135 Kozlov.
Základní územní jednotka
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu 503941 Libavá a
vznikem nové obce 500135 Kozlov s účinností od 1.1.2016 vznikla nová ZUJ 500135 Kozlov.
Katastrální území
V Karlovarském kraji, okrese Olomouc v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo ke
změně příslušnosti katastrálního území 920673 Kozlov u Velkého Újezdu a 929930 Kozlov u Velkého Újezdu
I do nové obce 500135 Kozlov.
Územně technická jednotka
V Karlovarském kraji, okrese Olomouc v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo ke
změně příslušnosti ÚTJ 920673 Kozlov u Velkého Újezdu a 929930 Kozlov u Velkého Újezdu I do nové obce
500135 Kozlov.
Část obce, část obce díl
V okrese Karlovy Vary v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti
části obce a části obce díl 320676 Kozlov a 320692 Slavkov do nové obce 500135 Kozlov.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce Kozlov:
Poř. č. dříve

Poř. č. nově
1
2

Kód části obce
320676
320692

Název části obce
Kozlov
Slavkov

Nová obec Kozlov patří do správního obvodu:
obce s pověřeným obecním úřadem - Olomouc
obce s rozšířenou působností - Olomouc
Matriky - Úřad městyse Velký Újezd
Stavebního úřadu - Úřad městyse Velký Újezd
Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, územní pracoviště v Olomouci.
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ad 13/ Vznik nové obce 500151 Luboměř pod Strážnou
V rámci optimalizace vojenského újezdu 503941 Libavá podle zákona č. 15/2015 Sb., § 5, odst. 4 došlo
s účinností od 1.1.2016 ke vzniku nové obce 500151 Luboměř pod Strážnou.
Obec
V Olomouckém kraji, okrese Přerov v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu 503941 Libavá s účinností
od 1.1.2016 vznikla nová obec 500151 Luboměř pod Strážnou.
Základní územní jednotka
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu 503941 Libavá a
vznikem nové obce 500151 Luboměř pod Strážnou s účinností od 1.1.2016 vznikla nová ZUJ 500151
Luboměř pod Strážnou.
Katastrální území
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo ke
změně příslušnosti katastrálního území 920681 Luboměř u Potštátu do nové obce 500151 Luboměř pod
Strážnou.
Územně technická jednotka
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo ke
změně příslušnosti ÚTJ 920681 Luboměř u Potštátu do nové obce 500151 Luboměř pod Strážnou.
Část obce, část obce díl
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo ke
změně příslušnosti části obce a části obce díl 320684 Luboměř pod Strážnou do nové obce 500151 Luboměř
pod Strážnou. Část obce má pořadové číslo v rámci obce 1.
Nová obec Luboměř pod Strážnou patří do správního obvodu:
obce s pověřeným obecním úřadem - Hranice
obce s rozšířenou působností - Hranice
Matriky - Městský úřad Potštát
Stavebního úřadu - Městský úřad Potštát
Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, územní pracoviště v Hranicích.
ad 14/ Vznik nové obce 500160 Město Libavá
V rámci optimalizace vojenského újezdu 503941 Libavá podle zákona č. 15/2015 Sb., § 5, odst. 2 došlo
s účinností od 1.1.2016 ke vzniku nové obce 500160 Město Libavá.
Obec
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu 503941 Libavá s
účinností od 1.1.2016 vznikla nová obec 500160 Město Libavá.
Základní územní jednotka
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu 503941 Libavá a
vznikem nové obce 500160 Město Libavá s účinností od 1.1.2016 vznikla nová ZUJ 500160 Město Libavá.
Katastrální území
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo ke
změně příslušnosti katastrálního území 693421 Město Libavá, 930539 Město Libavá I a 930547 Město Libavá
II do nové obce 500160 Město Libavá.
Územně technická jednotka
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo ke
změně příslušnosti ÚTJ 693421 Město Libavá, 930539 Město Libavá I a 930547 Město Libavá II do nové obce
500160 Město Libavá.
Část obce, část obce díl
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v souvislosti se vznikem nové obce s účinností od 1.1.2016 došlo ke
změně příslušnosti části obce a části obce díl 093424 Město Libavá a 320668 Heroltovice do nové obce
500160 Město Libavá.
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Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce Město Libavá:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce Název části obce
1
320668
Heroltovice
2
093424
Město Libavá
Nová obec Město Libavá patří do správního obvodu:
obce s pověřeným obecním úřadem - Šternberk
obce s rozšířenou působností - Šternberk
Matriky - Městský úřad Šternberk
Stavebního úřadu - Městský úřad Šternberk
Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, územní pracoviště ve Šternberku.
ad 15/ Změny hranice vojenského újezdu 503941 Libavá
V rámci optimalizace vojenského újezdu podle zákona č. 15/2015 Sb. došlo s účinností od 1.1.2016
k připojení stanovených katastrálních území vojenského újezdu k územím sousedních obcí, okresů a
sousedního kraje.
15a. Připojení katastrálního území 930504 Domašov nad Bystřicí I k území obce 545279 Domašov nad
Bystřicí
Katastrální území
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území 930504
Domašov nad Bystřicí I k území obce 545279 Domašov nad Bystřicí.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930504 Domašov nad Bystřicí I k území obce 545279 Domašov
nad Bystřicí s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930504 Domašov nad Bystřicí I k území
obce 545279 Domašov nad Bystřicí.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930504 Domašov nad Bystřicí I k území obce 545279 Domašov
nad Bystřicí s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330507 Domašov nad Bystřicí I k území
obce 545279 Domašov nad Bystřicí.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930504 Domašov nad Bystřicí I k území obce 545279 Domašov
nad Bystřicí s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3305070 Domašov nad Bystřicí I na
část obce 030813 Domašov; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
15b. Připojení katastrálního území 930555 Nové Oldřůvky I k území obce 506460 Budišov nad
Budišovkou
Katastrální území
V Olomouckém kraji, v okrese Olomouc s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930555 Nové Oldřůvky I k území obce 506460 Budišov nad Budišovkou. Katastrální území tak přešlo
z okresu Olomouc do okresu Opava v Moravskoslezském kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930555 Nové Oldřůvky I k území obce 506460 Budišov nad
Budišovkou s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930555 Nové Oldřůvky I k území obce
506460 Budišov nad Budišovkou v okrese Opava.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930555 Nové Oldřůvky I k území obce 506460 Budišov nad
Budišovkou s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330558 Nové Oldřůvky I k území obce
506460 Budišov nad Budišovkou v okrese Opava.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930555 Nové Oldřůvky I k území obce 506460 Budišov nad
Budišovkou s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3305580 Nové Oldřůvky I z dosavadní
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části obce 093424 Město Libavá nově na část obce 154628 Staré Oldřůvky; budovy s čísly na území ZSJ
nejsou.
15c. Připojení katastrálního území 930580 Mrsklesy na Moravě I k území obce 554944 Mrsklesy
Katastrální území
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území 930580
Mrsklesy na Moravě I k území obce 554944 Mrsklesy.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930580 Mrsklesy na Moravě I k území obce 554944 Mrsklesy
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930580 Mrsklesy na Moravě I k území obce 554944
Mrsklesy.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930580 Mrsklesy na Moravě I k území obce 554944 Mrsklesy
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330582 Mrsklesy na Moravě I k území obce 554944
Mrsklesy.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930580 Mrsklesy na Moravě I k území obce 554944 Mrsklesy
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3305820 Mrsklesy na Moravě I z dosavadní části
obce 093424 Město Libavá nově na část obce 100153 Mrsklesy; budova s přiděleným číslem na území ZSJ
byla převedena do části obce Mrsklesy.
15d. Připojení katastrálního území 930563 Hadinka k území obce 511021 Vítkov
Katastrální území
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území 930563
Hadinka k území obce 511021 Vítkov v okrese Opava v sousedním Moravskoslezském kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930563 Hadinka k území obce 511021 Vítkov s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930563 Hadinka k území obce 511021 Vítkov.
Základní sídelní jednotka
V souvislostis připojením katastrálního území 930563 Hadinka k území obce 511021 Vítkov s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330566 Hadinka k území obce 511021 Vítkov.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930563 Hadinka k území obce 511021 Vítkov s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3305660 Hadinka z dosavadní části obce 093424 Město Libavá
nově na část obce 183083 Klokočov; budovy s čísly na území ZSJ se nevyskytují.
15e. Připojení katastrálního území 930598 Hlubočky I, 930601 Hlubočky II, 930610 Hlubočky III a 930628
Hlubočky IV k území obce 502146 Hlubočky
Katastrální území
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálních území 930598
Hlubočky I, 930601 Hlubočky II, 930610 Hlubočky III a 930628 Hlubočky IV k území obce 502146
Hlubočky.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálních území 930598 Hlubočky I, 930601 Hlubočky II, 930610 Hlubočky III a
930628 Hlubočky IV k území obce 502146 Hlubočky s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ
930598 Hlubočky I, 930601 Hlubočky II, 930610 Hlubočky III a 930628 Hlubočky IV k území obce 502146
Hlubočky.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálních území 930598 Hlubočky I, 930601 Hlubočky II, 930610 Hlubočky III a
930628 Hlubočky IV k území obce 502146 Hlubočky s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ
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330591 Hlubočky I, 330604 Hlubočky II, 330612 Hlubočky III a 330621 Hlubočky IV k území obce 502146
Hlubočky.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930598 Hlubočky I, 930601 Hlubočky II, 930610 Hlubočky III a
930628 Hlubočky IV k území obce 502146 Hlubočky s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ
díl 3305910 Hlubočky I, 3306040 Hlubočky II, 3306120 Hlubočky III a 3306210 Hlubočky IV z dosavadní části
obce 093424 Město Libavá nově na část obce 039527 Hlubočky; budovy s čísly na území ZSJ nevyskytují.
15f. Připojení katastrálního území 930636 Jívová I k území obce 503142 Jívová
Katastrální území
V Olomouckém kraji, okrese Olomouc s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území 930636
Jívová I k území obce 503142 Jívová.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930636 Jívová I k území obce 503142 Jívová s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930636 Jívová I k území obce 503142 Jívová.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930636 Jívová I k území obce 503142 Jívová s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330639 Jívová I k území obce 503142 Jívová.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930636 Jívová I k území obce 503142 Jívová s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3306390 Jívová I z dosavadní části obce 093424 Město Libavá
nově na část obce 061409 Jívová; budově na území ZSJ bylo odebráno číslo domovní.

Optimalizace VÚ Březina
ad 16/ Změny hranice vojenského újezdu 593935 Březina
V rámci optimalizace vojenského újezdu podle zákona č. 15/2015 Sb. došlo s účinností od 1.1.2016
k připojení některých katastrálních území vojenského újezdu k územím sousedních obcí, okresu a kraje.
16a. Připojení katastrálního území 930369 Cihelny u Podivic k území obce 593486 Podivice
Katastrální území
V Jihomoravském kraji, okrese Vyškov s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území 930369
Cihelny u Podivic k území obce 593486 Podivice.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930369 Cihelny u Podivic k území obce 593486 Podivice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930369 Cihelny u Podivic k území obce 593486
Podivice.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930369 Cihelny u Podivic k území obce 593486 Podivice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330361 Cihelny u Podivic k území obce 593486
Podivice.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930369 Cihelny u Podivic k území obce 593486 Podivice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3303610 Cihelny u Podivic z dosavadní části obce
014125 Březina nově na část obce 123820 Podivice; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
16b. Připojení katastrálního území 930377 Chaloupky u Otaslavic k území obce 589845 Otaslavice
Katastrální území
V Jihomoravském kraji, okrese Vyškov s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území 930377
Chaloupky u Otaslavic k území obce 589845 Otaslavice v okrese Prostějov, v Olomouckém kraji.
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Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930377 Chaloupky u Otaslavic k území obce 589845 Otaslavice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930377 Chaloupky u Otaslavic k území obce 589845
Otaslavice.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930377 Chaloupky u Otaslavic k území obce 589845 Otaslavice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330370 Chaloupky u Otaslavic k území obce 589845
Otaslavice.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930377 Chaloupky u Otaslavic k území obce 589845 Otaslavice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3303700 Chaloupky u Otaslavic z dosavadní části
obce 014125 Březina nově na část obce 412481 Otaslavice; budova s přiděleným číslem domovním byla
převedena do části obce 412481 Otaslavice.
16c. Připojení katastrálního území 930385 Občiny u Drahan k území obce 589462 Drahany
Katastrální území
V Jihomoravském kraji, okrese Vyškov s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území 930385
Občiny u Drahan k území obce 589462 Drahany v okrese Prostějov, v Olomouckém kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930385 Občiny u Drahan k území obce 589462 Drahany s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930385 Občiny u Drahan k území obce 589462
Drahany.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930385 Občiny u Drahan k území obce 589462 Drahany s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330388 Občiny u Drahan k území obce 589462
Drahany.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930385 Občiny u Drahan k území obce 589462 Drahany s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3303880 Občiny u Drahan z dosavadní části obce
014125 Březina nově na část obce 031526 Drahany; budovy s čísly na území ZSJ se nevyskytují.
16d. Připojení katastrálního území 930393 Osinky u Krumsína k území obce 589667 Krumsín
Katastrální území
V Jihomoravském kraji, okrese Vyškov s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území 930393
Osinky u Krumsína k území obce 589667 Krumsín v okrese Prostějov, v Olomouckém kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930393 Osinky u Krumsína k území obce 589667 Krumsín s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930393 Osinky u Krumsína k území obce 589667
Krumsín.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930393 Osinky u Krumsína k území obce 589667 Krumsín s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330396 Osinky u Krumsína k území obce 589667
Krumsín.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930393 Osinky u Krumsína k území obce 589667 Krumsín s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3303960 Osinky u Krumsína z dosavadní části obce
014125 Březina nově na část obce 075205; budova s přiděleným číslem domovním byla převedena do části
obce 075205 Krumsín.
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16e. Připojení katastrálního území 930407 Žleb u Prostějoviček k území obce 589918 Prostějovičky
Katastrální území
V Jihomoravském kraji, okrese Vyškov s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území 930407
Žleb u Prostějoviček k území obce 589918 Prostějovičky v okrese Prostějov, v Olomouckém kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930407 Žleb u Prostějoviček k území obce 589918
Prostějovičky s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930407 Žleb u Prostějoviček k území
obce 589918 Prostějovičky.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930407 Žleb u Prostějoviček k území obce 589918
Prostějovičky s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330400 Žleb u Prostějoviček k území
obce 589918 Prostějovičky.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930407 Žleb u Prostějoviček k území obce 589918
Prostějovičky s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 33040000 Žleb u Prostějoviček
z dosavadní části obce 014125 Březina nově na část obce 133701 Prostějovičky; budovy s čísly na území
ZSJ nejsou.
16f. Připojení katastrálního území 930415 Ostatky u Křenůvek k území obce 589748 Myslejovice
Katastrální území
V Jihomoravském kraji, okrese Vyškov s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území 930415
Ostatky u Křenůvek k území obce 589748 Myslejovice v okrese Prostějov, v Olomouckém kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930415 Ostatky u Křenůvek k území obce 589748 Myslejovice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930415 Ostatky u Křenůvek k území obce 589748
Myslejovice.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930415 Ostatky u Křenůvek k území obce 589748 Myslejovice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330418 Ostatky u Křenůvek k území obce 589748
Myslejovice.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930415 Ostatky u Křenůvek k území obce 589748 Myslejovice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3304180 Ostatky u Křenůvek na část obce 100528
Křenůvky; budova s přiděleným číslem domovním byla převedena do části obce 100528 křenůvky.

Optimalizace VÚ Brdy
ad 17/ Zrušení vojenského újezdu 539996 Brdy, zánik části obce 009814 Brdy a vznik nové části obce
390755 Velcí
V rámci optimalizace vojenských újezdů podle zákona č. 15/2015 Sb. a navazující vyhlášky MV č. 388/2015
Sb. došlo s účinností od 1.1.2016 ke zrušení vojenského újezdu Brdy v okrese Příbram a k připojení
katastrálních území k územím sousedních obcí, okresů ve Středočeském a Plzeňském kraji.
Obec
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram v souvislosti s optimalizací vojenských újezdů s účinností od 1.1.2016
zanikl vojenský újezd 539996 Brdy a jeho území bylo připojeno do obcí okresu Beroun a Příbram ve
Středočeském kraji a do obcí okresu Plzeň-jih a Rokycany v Plzeňském kraji.
V souvislosti se zrušením vojenského újezdu byl zrušen Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy, který byl
pověřeným obecním úřadem a matričním úřadem.
Základní územní jednotka
V okrese Příbram, v souvislosti se zrušením vojenském újezdu 539996 Brdy s účinností od 1.1.2016 zanikla
ZUJ 539996 Brdy.
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Část obce, část obce díl
V okrese Příbram, v souvislosti se zrušením vojenském újezdu 539996 Brdy s účinností od 1.1.2016 zanikla
část obce (díl) 009814 Brdy.
17a. Připojení katastrálního území 930091 Těně v Brdech k území obce 560189 Těně
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930091 Těně v Brdech k území obce 560189 Těně. Katastrální území tak přešlo do okresu Rokycany
v Plzeňském kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930091 Těně v Brdech k území obce 560189 Těně s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930091 Těně v Brdech k území obce 560189 Těně.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930091 Těně v Brdech k území obce 560189 Těně s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330094 Těně v Brdech k území obce 560189 Těně.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930091 Těně v Brdech k území obce 560189 Těně s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3300940 Těně v Brdech z dosavadní části obce 009814 Brdy
nově na část obce 165891 Těně; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17b. Připojení katastrálního území 930105 Strašice v Brdech k území obce 560162 Strašice
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930105 Strašice v Brdech k území obce 560162 Strašice. Katastrální území tak přešlo do okresu Rokycany
v Plzeňském kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930105 Strašice v Brdech k území obce 560162 Strašice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930105 Strašice v Brdech k území obce 560162
Strašice.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930105 Strašice v Brdech k území obce 560162 Strašice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330108 Strašice v Brdech k území obce 560162
Strašice.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930105 Strašice v Brdech k území obce 560162 Strašice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3301080 Strašice v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 156221 Strašice; dvě budovy s přiděleným číslem domovním na území ZSJ
byly převedeny do části obce 156221 Strašice.
17c. Připojení katastrálního území 930113 Dobřív v Brdech k území obce 559776 Dobřív
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930113 Dobřív v Brdech k území obce 559776 Dobřív. Katastrální území tak přešlo do okresu Rokycany
v Plzeňském kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930113 Dobřív v Brdech k území obce 559776 Dobřív s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930113 Dobřív v Brdech k území obce 559776 Dobřív.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930113 Dobřív v Brdech k území obce 559776 Dobřív s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330116 Dobřív v Brdech k území obce 559776 Dobřív.
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Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930113 Dobřív v Brdech k území obce 559776 Dobřív s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3301160 Dobřív v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 028002 Dobřív; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17d. Připojení katastrálního území 930121 Mirošov v Brdech k území obce 559997 Mirošov
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930121 Mirošov v Brdech k území obce 559997 Mirošov. Katastrální území tak přešlo do okresu Rokycany
v Plzeňském kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930121 Mirošov v Brdech k území obce 559997 Mirošov s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930121 Mirošov v Brdech k území obce 559997
Mirošov.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930121 Mirošov v Brdech k území obce 559997 Mirošov s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330124 Mirošov v Brdech k území obce 559997
Mirošov.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930121 Mirošov v Brdech k území obce 559997 Mirošov s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3301240 Mirošov v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 095427 Mirošov; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17e. Připojení katastrálního území 930130 Štítov v Brdech k území obce 579343 Štítov
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930130 Štítov v Brdech k území obce 579343 Štítov. Katastrální území tak přešlo do okresu Rokycany
v Plzeňském kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930130 Štítov v Brdech k území obce 579343 Štítov s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930130 Štítov v Brdech k území obce 579343 Štítov.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930130 Štítov v Brdech k území obce 579343 Štítov s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330132 Štítov v Brdech k území obce 579343 Štítov.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930130 Štítov v Brdech k území obce 579343 Štítov s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3301320 Štítov v Brdech z dosavadní části obce 009814 Brdy
nově na část obce 136026 Štítov; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17f. Připojení katastrálního území 930148 Skořice v Brdech k území obce 506664 Skořice
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930148 Skořice v Brdech k území obce 506664 Skořice. Katastrální území tak přešlo do okresu Rokycany
v Plzeňském kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930148 Skořice v Brdech k území obce 506664 Skořice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930148 Skořice v Brdech k území obce 506664
Skořice.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930148 Skořice v Brdech k území obce 506664 Skořice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330141 Skořice v Brdech k území obce 506664
Skořice.
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Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930148 Skořice v Brdech k území obce 506664 Skořice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3301410 Skořice v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 148547 Skořice; devět budov s přiděleným číslem domovním na území ZSJ
bylo převedeno do části obce 148547 Skořice.
17g. Připojení katastrálního území 930156 Trokavec v Brdech k území obce 579246 Trokavec
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930156 Trokavec v Brdech k území obce 579246 Trokavec. Katastrální území tak přešlo do okresu
Rokycany v Plzeňském kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930156 Trokavec v Brdech k území obce 579246 Trokavec s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930156 Trokavec v Brdech k území obce 579246
Trokavec.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930156 Trokavec v Brdech k území obce 579246 Trokavec s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330159 Trokavec v Brdech k území obce 579246
Trokavec.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930156 Trokavec v Brdech k území obce 579246 Trokavec s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3301590 Trokavec v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 168530 Trokavec; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17h. Připojení katastrálního území 930164 Číčov v Brdech k území obce 558362 Spálené Poříčí
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930164 Číčov v Brdech k území obce 558362 Spálené Poříčí. Katastrální území tak přešlo do okresu Plzeňjih v Plzeňském kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930164 Číčov v Brdech k území obce 558362 Spálené Poříčí s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930164 Číčov v Brdech k území obce 558362 Spálené
Poříčí.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930164 Číčov v Brdech k území obce 558362 Spálené Poříčí s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330167 Číčov v Brdech k území obce 558362 Spálené
Poříčí.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930164 Číčov v Brdech k území obce 558362 Spálené Poříčí s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3301670 Číčov v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 023523 Hořice; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17ch. Připojení katastrálního území 930172 Borovno v Brdech k území obce 566705 Borovno
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930172 Borovno v Brdech k území obce 566705 Borovno. Katastrální území tak přešlo do okresu Plzeňjih v Plzeňském kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930172 Borovno v Brdech k území obce 566705 Borovno s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930172 Borovno v Brdech k území obce 566705
Borovno.
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Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930172 Borovno v Brdech k území obce 566705 Borovno s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330175 Borovno v Brdech k území obce 566705
Borovno.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930172 Borovno v Brdech k území obce 566705 Borovno s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3301750 Borovno v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 007901 Borovno; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17i. Připojení katastrálního území 930181 Míšov v Brdech k území obce 546399 Míšov
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930181 Míšov v Brdech k území obce 546399 Míšov. Katastrální území tak přešlo do okresu Plzeň-jih
v Plzeňském kraji.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930181 Míšov v Brdech k území obce 546399 Míšov s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930181 Míšov v Brdech k území obce 546399 Míšov.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930181 Míšov v Brdech k území obce 546399 Míšov s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330183 Míšov v Brdech k území obce 546399 Míšov.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930181 Míšov v Brdech k území obce 546399 Míšov s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3301830 Míšov v Brdech z dosavadní části obce 009814
Brdy nově na část obce 007927 Míšov; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17j. Připojení katastrálního území 930199 Věšín v Brdech k území obce 541508 Věšín
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930199 Věšín v Brdech k území obce 541508 Věšín.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930199 Věšín v Brdech k území obce 541508 Věšín s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930199 Věšín v Brdech k území obce 541508 Věšín.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930199 Věšín v Brdech k území obce 541508 Věšín s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330191 Věšín v Brdech k území obce 541508 Věšín.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930199 Věšín v Brdech k území obce 541508 Věšín s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3301910 Věšín v Brdech z dosavadní části obce 009814 Brdy
nově na část obce 181081 Věšín; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17k. Připojení katastrálního území 930202 Nepomuk v Brdech k území obce 564524 Nepomuk
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930202 Nepomuk v Brdech k území obce 564524 Nepomuk.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930202 Nepomuk v Brdech k území obce 564524 Nepomuk s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930202 Nepomuk v Brdech k území obce 564524
Nepomuk.
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Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930202 Nepomuk v Brdech k území obce 564524 Nepomuk s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330205 Nepomuk v Brdech k území obce 564524
Nepomuk.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930202 Nepomuk v Brdech k území obce 564524 Nepomuk s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3302050 Nepomuk v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 103446 Nepomuk; budově na území ZSJ bylo odebráno číslo domovní.
17l. Připojení katastrálního území 930211 Vranovice v Brdech k území obce 541567 Vranovice
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930211 Vranovice v Brdech k území obce 541567 Vranovice.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930211 Vranovice v Brdech k území obce 541567 Vranovice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930211 Vranovice v Brdech k území obce 541567
Vranovice.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930211 Vranovice v Brdech k území obce 541567 Vranovice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330213 Vranovice v Brdech k území obce 541567
Vranovice.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930211 Vranovice v Brdech k území obce 541567 Vranovice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3302130 Vranovice v Brdech z dosavadní části
obce 009814 Brdy nově na část obce 185507 Vranovice; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17m. Připojení katastrálního území 930229 Láz v Brdech k území obce 540625 Láz
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930229 Láz v Brdech k území obce 540625 Láz.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930229 Láz v Brdech k území obce 540625 Láz s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930229 Láz v Brdech k území obce 540625 Láz.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930229 Láz v Brdech k území obce 540625 Láz s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330221 Láz v Brdech k území obce 540625 Láz.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930229 Láz v Brdech k území obce 540625 Láz s účinností od
1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3302210 Láz v Brdech z dosavadní části obce 009814 Brdy nově
na část obce 079260 Láz; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17n. Připojení katastrálního území 930237 Obecnice v Brdech k území obce 540935 Obecnice
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930237 Obecnice v Brdech k území obce 540935 Obecnice.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930237 Obecnice v Brdech k území obce 540935 Obecnice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930237 Obecnice v Brdech k území obce 540935
Obecnice.
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Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930237 Obecnice v Brdech k území obce 540935 Obecnice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330230 Obecnice v Brdech k území obce 540935
Obecnice.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930237 Obecnice v Brdech k území obce 540935 Obecnice s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3302300 Obecnice v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 108561 Obecnice; budova s přiděleným číslem domovním na území ZSJ byla
převedena do části obce 108561 Obecnice.
17o. Připojení katastrálního území 930245 Drahlín v Brdech k území obce 540145 Drahlín
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930245 Drahlín v Brdech k území obce 540145 Drahlín.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930245 Drahlín v Brdech k území obce 540145 Drahlín s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930245 Drahlín v Brdech k území obce 540145
Drahlín.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930245 Drahlín v Brdech k území obce 540145 Drahlín s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330248 Drahlín v Brdech k území obce 540145 Drahlín.
Z
ákladní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930245 Drahlín v Brdech k území obce 540145 Drahlín s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3302480 Drahlín v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 031607 Drahlín; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17p. Připojení katastrálního území 930253 Sádek v Brdech k území obce 541273 Sádek
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930253 Sádek v Brdech k území obce 541273 Sádek.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930253 Sádek v Brdech k území obce 541273 Sádek s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930253 Sádek v Brdech k území obce 541273 Sádek.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930253 Sádek v Brdech k území obce 541273 Sádek s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330256 Sádek v Brdech k území obce 541273 Sádek.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930253 Sádek v Brdech k území obce 541273 Sádek s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3302560 Sádek v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 1458310 Sádek; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17q. Připojení katastrálního území 930261 Bratkovice v Brdech k území obce 539988 Bratkovice
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930261 Bratkovice v Brdech k území obce 539988 Bratkovice.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930261 Bratkovice v Brdech k území obce 539988 Bratkovice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930261 Bratkovice v Brdech k území obce 539988
Bratkovice.
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Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930261 Bratkovice v Brdech k území obce 539988 Bratkovice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330264 Bratkovice v Brdech k území obce 539988
Bratkovice.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930261 Bratkovice v Brdech k území obce 539988 Bratkovice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3302640 Bratkovice v Brdech z dosavadní části
obce 009814 Brdy nově na část obce 009601 Dominikální Paseky; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17r. Připojení katastrálního území 930270 Jince v Brdech k území obce 540404 Jince a vznik nové části
obce 390755 Velcí
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930270 Jince v Brdech k území obce 540404 Jince.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930270 Jince v Brdech k území obce 540404 Jince s účinností
od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930270 Jince v Brdech k území obce 540404 Jince.
Základní sídelní jednotka
V okrese Příbram v obci 540404 Jince v souvislosti s připojením katastrálního území 930270 Jince v Brdech
k území obce 540404 Jince s účinností od 1.1.2016 a se vznikem nové části obce 390755 Velcí (viz dále)
došlo ke vzniku nové ZSJ 390755 Velcí, která leží na katastrálním území 930270 Jince v Brdech.
Nová ZSJ má charakter venkovské smíšené lokality.
17ra. Vznik nové části obce 390755 Velcí
Část obce a část obce díl
V okrese Příbram v obci 540404 Jince na základě usnesení zastupitelstva obce č. 22 ze dne 9.12.2015 a v
souvislosti s připojením katastrálního území 930270 Jince v Brdech k území obce 540404 Jince s účinností
od 1.1.2016 došlo ke vzniku nové části obce a části obce díl 390755 Velcí v obci 540404 Jince.
Nová část obce má pořadové číslo v rámci obce 4.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram v souvislosti s připojením katastrálního území 930270 Jince v Brdech k území obce 540404
Jince a se vznikem nové části obce 390755 Velcí došlo ke vzniku nové ZSJ díl 3907550 Velcí; budovy s čísly
na jejím území mají příslušnost k nové části obce 390755 Velcí.
Současně s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3302720 Jince v Brdech na část obce
060283 Jince.
Statistický obvod
V okrese Příbram v obci 540404 Jince došlo u SO 228 / IDSO 250228 a SO 202 / IDSO 249963 ke změně
příslušnosti k ZSJ díl 3907550 Velcí.
17s. Připojení katastrálního území 930288 Ohrazenice v Brdech k území obce 540960 Ohrazenice
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930288 Ohrazenice v Brdech k území obce 540960 Ohrazenice.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930288 Ohrazenice v Brdech k území obce 540960 Ohrazenice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930288 Ohrazenice v Brdech k území obce 540960
Ohrazenice.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930288 Ohrazenice v Brdech k území obce 540960 Ohrazenice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330281 Ohrazenice v Brdech k území obce 540960
Ohrazenice.
Základní sídelní jednotka díl

98

V souvislosti s připojením katastrálního území 930288 Ohrazenice v Brdech k území obce 540960 Ohrazenice
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3302810 Ohrazenice v Brdech z dosavadní části
obce 009814 Brdy nově na část obce 330281 Ohrazenice v Brdech; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17t. Připojení katastrálního území 930296 Křešín v Brdech k území obce 540960 Křešín
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930296 Křešín v Brdech k území obce 540960 Křešín.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930296 Křešín v Brdech k území obce 540960 Křešín s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930296 Křešín v Brdech k území obce 540960 Křešín.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930296 Křešín v Brdech k území obce 540960 Křešín s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330299 Křešín v Brdech Brdech k území obce 540960
Křešín.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930296 Křešín v Brdech k území obce 540960 Křešín s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3302990 Křešín v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 330299 Křešín v Brdech; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17u. Připojení katastrálního území 930300 Felbabka v Brdech k území obce 531162 Felbabka
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930300 Felbabka v Brdech k území obce 531162 Felbabka. Katastrální území tak přešlo do okresu Beroun.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930300 Felbabka v Brdech k území obce 531162 Felbabka s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930300 Felbabka v Brdech k území obce 531162
Felbabka.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930300 Felbabka v Brdech k území obce 531162 Felbabka s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330302 Felbabka v Brdech k území obce 531162
Felbabka.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930300 Felbabka v Brdech k území obce 531162 Felbabka s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3303020 Felbabka v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 330302 Felbabka v Brdech; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17v. Připojení katastrálního území 930318 Podluhy v Brdech k území obce 531685 Podluhy
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930318 Podluhy v Brdech k území obce 531685 Podluhy. Katastrální území tak přešlo do okresu Beroun.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930318 Podluhy v Brdech k území obce 531685 Podluhy s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930318 Podluhy v Brdech k území obce 531685
Podluhy.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930318 Podluhy v Brdech k území obce 531685 Podluhy s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330311 Podluhy v Brdech k území obce 531685
Podluhy.
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Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930318 Podluhy v Brdech k území obce 531685 Podluhy s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3303110 Podluhy v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 124036 Podluhy; jedna budova s přiděleným číslem domovním na území ZSJ
byla převedena do části obce 124036 Podluhy, druhé budově bylo číslo domovní odebráno.
17w. Připojení katastrálního území 930326 Hvozdec v Brdech k území obce 531235 Hvozdec
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930326 Hvozdec v Brdech k území obce 531235 Hvozdec. Katastrální území tak přešlo do okresu Beroun.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930326 Hvozdec v Brdech k území obce 531235 Hvozdec s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930326 Hvozdec v Brdech k území obce 531235
Hvozdec.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930326 Hvozdec v Brdech k území obce 531235 Hvozdec s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330329 Hvozdec v Brdech k území obce 531235
Hvozdec.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930326 Hvozdec v Brdech k území obce 531235 Hvozdec s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3303290 Hvozdec v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 330329 Hvozdec v Brdech; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17x. Připojení katastrálního území 930334 Chaloupky v Brdech k území obce 531251 Chaloupky
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930334 Chaloupky v Brdech k území obce 531251 Chaloupky. Katastrální území tak přešlo do okresu
Beroun.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930334 Chaloupky v Brdech k území obce 531251 Chaloupky
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930334 Chaloupky v Brdech k území obce 531251
Chaloupky.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930334 Chaloupky v Brdech k území obce 531251 Chaloupky
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330337 Chaloupky v Brdech k území obce 531251
Chaloupky.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930334 Chaloupky v Brdech k území obce 531251 Chaloupky
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3303370 Chaloupky v Brdech z dosavadní části
obce 009814 Brdy nově na část obce 330337 Chaloupky v Brdech; dvě budovy s přiděleným číslem domovním
na území ZSJ byly převedeny do části obce 050598 Neřešín.
17y. Připojení katastrálního území 930342 Malá Víska v Brdech k území obce 533319 Malá Víska
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930342 Malá Víska v Brdech k území obce 533319 Malá Víska. Katastrální území tak přešlo do okresu
Beroun.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930342 Malá Víska v Brdech k území obce 533319 Malá Víska
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930342 Malá Víska v Brdech k území obce 533319
Malá Víska.
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Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930342 Malá Víska v Brdech k území obce 533319 Malá Víska
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330345 Malá Víska v Brdech k území obce 533319
Malá Víska.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930342 Malá Víska v Brdech k území obce 533319 Malá Víska
s účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3303450 Malá Víska v Brdech z dosavadní části
obce 009814 Brdy nově na část obce 330345 Malá Víska v Brdech; budovy s čísly na území ZSJ nejsou.
17z. Připojení katastrálního území 930351 Zaječov v Brdech k území obce 531995 Zaječov
Katastrální území
Ve Středočeském kraji, okrese Příbram s účinností od 1.1.2016 došlo k připojení katastrálního území
930351 Zaječov v Brdech k území obce 531995 Zaječov. Katastrální území tak přešlo do okresu Beroun.
Územně technická jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930351 Zaječov v Brdech k území obce 531995 Zaječov s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ÚTJ 930351 Zaječov v Brdech k území obce 531995
Zaječov.
Základní sídelní jednotka
V souvislosti s připojením katastrálního území 930351 Zaječov v Brdech k území obce 531995 Zaječov s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330353 Zaječov v Brdech Brdech k území obce 531995
Zaječov.
Základní sídelní jednotka díl
V souvislosti s připojením katastrálního území 930351 Zaječov v Brdech k území obce 531995 Zaječov s
účinností od 1.1.2016 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 3303530 Zaječov v Brdech z dosavadní části obce
009814 Brdy nově na část obce 330353 Zaječov v Brdech; budova s přiděleným číslem domovním na území
ZSJ byla převedena do části obce 078085 Kvaň.
ad 18/ Vznik nové části obce a části obce díl 330779 Krnalovice
Část obce
V Moravskoslezském kraji, okrese Frýdek-Místek v obci 598691 Hukvaldy se statistickou účinností od
9.12.2015 (administrativní platnost dle RUIAN – k 5.2.2016 dosud nevypublikováno) vznikla nová část obce
330779 Krnalovice, které byl ČSÚ přidělen kód na základě vyhodnocení dokumentů obce, MV a správce
RÚIAN.
Část obce díl
V okrese Frýdek-Místek, ve obci 598691 Hukvaldy se statistickou účinností od 9.12.2015 vznikla nová část
obce díl 330779 Krnalovice.
Nová část obce má pořadové číslo v rámci obce 4.
Základní sídelní jednotka
V okrese Frýdek-Místek, ve obci 598691 Hukvaldy v souvislosti se vznikem nové části obce se statistickou
účinností od 9.12.2015 vznikla nová základní sídelní jednotka 330779 Krnalovice, která leží na katastrálním
území 748307 Rychaltice a vyčleňuje se ze ZSJ 148300 Rychaltice.
Nová ZSJ má charakter venkovské smíšené lokality.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Frýdek-Místek, ve obci 598691 Hukvaldy v souvislosti se vznikem nové části obce se statistickou
účinností od 9.12.2015 vznikla nová základní sídelní jednotka díl 3307790 Krnalovice; budovy s čísly ležící
na jejím území patří do nové části obce 330779 Krnalovice.
Statistický obvod
V okrese Frýdek-Místek, ve obci 598691 Hukvaldy se statistickou účinností od 9.12.2015 v souvislosti se
vznikem nové části obce 330779 Krnalovice byl vytvořen
nový IDSO 857840 / SO 902 s vazbou na ZSJ díl 3307790 Krnalovice.
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ad 19/ Vyhlášení nového městyse 574708 Žernov
S účinností od 9.12.2015 se změnil typ obce:
dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 4 zákona č. 234/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
574708 Žernov

okres Náchod

Česká republika má od 9.12.2015 celkem 221 městysů.
ad 20/ Změna hranice obcí mezi městem 568988 Ledeč nad Sázavou a obcí 568899 Kozlov
V Kraji Vysočina, okrese Havlíčkův Brod se město 568988 Ledeč nad Sázavou a obec 568899 Kozlov smluvně
dohodly na změně obecní hranice tak, že katastrální území 786012 Vrbka u Ledče nad Sázavou a 786004
Sychrov u Ledče nad Sázavou se přesunují ve prospěch územního obvodu obce Kozlov s účinností od
31.12.2015.
Katastrální území, územně technická jednotka
V okrese Havlíčkův Brod se s účinností od 31.12.2015 změnila příslušnost katastrálního území a ÚTJ 786012
Vrbka u Ledče nad Sázavou a 786004 Sychrov u Ledče nad Sázavou k obci 568899 Kozlov.
Část obce, část obce díl
V okrese Havlíčkův Brod se s účinností od 31.12.2015 v důsledku změny hranice mezi obce 568988 Ledeč
nad Sázavou a 568899 Kozlov změnila příslušnost části obce a části obce díl 186015 Vrbka a 186007 Sychrov
k obci 568899 Kozlov. Čísla domovní zůstala zachována a v obci 568899 Kozlov tvoří i nadále samostatné
číselné řady.
Část obce díl 186007 Sychrov má nově pořadové číslo části v rámci obce 4.
Část obce díl 186015 Vrbka má nově pořadové číslo části v rámci obce 5.
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Rok 2016
Seznam změn v území od 2.1.2016 do 1.4.2016 včetně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Zrušení části obce a části obce díl 408042 Dolní Halže;
Zrušení části obce a části obce díl 403521 Hranice;
Ukončení přesahu budovy na území jiné obce - změna příslušnosti SO 851329 k ZSJ díl;
Ukončení přesahu budovy na území jiné obce - změna příslušnosti SO 355780 k ZSJ díl;
Ukončení přesahu budovy na území jiné obce – změna příslušnosti SO 199460 k ZSJ díl;
Vytvoření přesahu budov z obce 583065 Hradčany na území obce 583847 Sentice;
Vytvoření přesahu budovy z obce 538256 Husinec na území obce 538990 Větrušice;
Změna příslušnosti SO 238228 k ZSJ díl;
Změna příslušnosti SO 475505 k ZSJ díl;
Změna příslušnosti SO 724190 k ZSJ díl;
Změna příslušnosti SO 355763 k ZSJ díl;
Rozdělení ZSJ 116211 Ostružná na díly;
Rozdělení ZSJ 188808 Legerní pole na díly;
Rozdělení ZSJ 188778 Hamiltony na díly;
Rozdělení ZSJ 147672 Sezemice na díly;
Rozdělení ZSJ 318183 Studánka-průmyslový obvod na díly;
Rozdělení ZSJ 117811 Pardubičky-průmyslový obvod na díly;
Rozdělení ZSJ 115967 Lhota na díly;
Rozdělení ZSJ 098094 Mochtín na díly;
Rozdělení ZSJ Vchynice-Tetov II na díly;
Rozdělení ZSJ 061158 Chlum na díly;
Rozdělení ZSJ 1546701 Horní Světlé Hory na díly;
Rozdělení ZSJ 144207 Budákov na díly;
Rozdělení ZSJ 307998 Nový rybník na díly;
Rozdělení ZSJ 321133 U Litavky na díly;
Rozdělení ZSJ 321168 U Dolu Anna na díly;
Rozdělení ZSJ 079065 Vašírov na díly;
Vytvoření 3. dílu ZSJ 186465 Rudoltice;
Změna příslušnosti ZSJ díl 173282 Úhošť k části obce;
Změna příslušnosti ZSJ díl 323136 U Zastávka-západ k části obce díl;
Zrušení rozdělení ZSJ 319635 Hůrky na díly (sloučení dílů);
Přejmenování obce, části obce a ZSJ Mezholesy (dříve okres Domažlice);
Přejmenování obce Mezholesy(dříve okres Horšovský Týn);
Přejmenování obce, části obce a ZSJ Březina (dříve okres Tišnov);
Přejmenování obce Březina (dříve okres Blansko);

ad 1/ Zrušení části obce a části obce díl 408042 Dolní Halže
V okrese Chomutov, v obci 563226 Měděnec s platností od 16.1.2016 došlo ke zrušení části obce a části obce
díl 408042 Dolní Halže na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 9.12.2015.
Část obce, část obce díl
V okrese Chomutov, v obci 563226 Měděnec s platností od 16.1.2016 došlo k ukončení části obce a části
obce díl 408042 Dolní Halže.
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Mění se pořadová čísla částí v obci:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce
1
408042
2
1 092525
3
2 092533
3 092541
4
5
4 092550
6
5 136174

Název části obce
Dolní Halže
Horní Halže
Kamenné
Kotlina
Měděnec
Mýtinka

Základní sídelní jednotka díl
V okrese Chomutov, v obci 563226 Měděnec s platností od 16.1.2016 došlo v souvislosti se zrušením části
obce 408042 Dolní Halže k ukončení rozdělení ZSJ 092525 Horní Halže na díly:
Ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0925251 Horní Halže díl 1, který ležel na katastru 692522 Horní Halže a budovy
na jeho území patřily do části obce 408042 Dolní Halže
a ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0925252 Horní Halže díl 2, který ležel na katastru 692522 Horní Halže a budovy
na jeho území patřily do části obce 092525 Horní Halže.
Díly se sloučily do ZSJ díl 0925250 Horní Halže, který leží na katastru 692522 Horní Halže a budovy na
jeho území patří do části obce 092525 Horní Halže.
Statistický obvod
SO 577 / IDSO 390941 následně změnil vazbu na ZSJ díl 0925250 Horní Halže.
ad 2/ Zrušení části obce a části obce díl 403521 Hranice
V okrese Příbram, v obci 540901 Nový Knín s platností od 25.2.2016 došlo ke zrušení části obce a části obce
díl 403521 Hranice na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 25.2.2016.
Část obce, část obce díl
V okrese Příbram, v obci 540901 Nový Knín s platností od 25.2.2016 došlo k ukončení části obce a části obce
díl 403521 Hranice.
Mění se pořadová čísla částí v obci:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce Název části obce
1
403521
Hranice
2
1 032131
Chramiště
3
2 107620
Kozí Hory
3 081809
4
Libčice
5
4 107638
Nový Knín
6
5 107654
Sudovice
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram, v obci 540901 Nový Knín s platností od 25.2.2016 došlo v souvislosti se zrušením části
obce 403521 Hranice k ukončení rozdělení ZSJ 107620 Kozí Hory na díly:
Ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 1076201 Kozí Hory díl 1, který ležel na katastru 707627 Kozí Hory a budovy na
jeho území patřily do části obce 107620 Kozí Hory
a ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 1076202 Kozí Hory díl 2, který ležel na katastru 707627 Kozí Hory a budovy
na jeho území patřily do části obce 403521 Hranice.
Díly se sloučily do ZSJ díl 1076200 Kozí Hory, který leží na katastru 707627 Kozí Hory a budovy na jeho
území patří do části obce 107620 Kozí Hory.
Statistický obvod
SO 536 / IDSO 247227 následně změnil vazbu na ZSJ díl 1076200 Kozí Hory.
ad 3/ Ukončení přesahu budovy na území jiné obce – změna vazby SO 851329 k ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebního objektu k obci ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby statistického obvodu do ZSJ dílu a byl ukončen přesah budovy na území jiné
obce.

104

Statistický obvod
V okrese Nymburk byl zrušen přesah budovy z obce 537438 Libice nad Cidlinou na území obce 537586
Opolany a došlo s platností od 15.3.2016 ke změně vazby
SO 451 / IDSO 851329 na ZSJ díl 1119700 Kanín.
ad 4/ Ukončení přesahu budovy na území jiné obce – změna vazby SO 355780 k ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebního objektu k obci ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby statistického obvodu do ZSJ dílu a byl ukončen přesah budovy na území jiné
obce.
Statistický obvod
V okrese Plzeň-sever byl zrušen přesah budovy z obce 559695 Žihle na území obce 530247 Potvorov a došlo
s platností od 15.3.2016 ke změně vazby
SO 429 / IDSO 355780 na ZSJ díl 1265350 Potvorov.
ad 5/ Ukončení přesahu budovy na území jiné obce – změna vazby SO 199460 k ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebního objektu k obci ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby statistického obvodu do ZSJ dílu a byl ukončen přesah budovy na území jiné
obce.
Statistický obvod
V okrese Mělník byl zrušen přesah budovy z obce 533041 Velvary na území obce 532673 Olovnice a došlo
s platností od 15.3.2016 ke změně vazby
SO 591 / IDSO 199460 na ZSJ díl 1110310 Olovnice.
ad 6/ Vytvoření přesahu budov z obce 583065 Hradčany na území obce 583847 Sentice
Na základě změny příslušnosti stavebních objektů k obci ze zdroje základního registru RUIAN byl vytvořen
nový SO pro přesah budov na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Brno-venkov byl pro přesah budov z obce 583065 Hradčany na území obce 583847 Sentice
vytvořen nový
SO 753 / IDSO 857858 s vazbou na ZSJ díl 0466800 Hradčany.
ad 7/ Vytvoření přesahu budov z obce 538256 Husinec na území obce 538990 Větrušice
Na základě změny příslušnosti stavebních objektů k obci ze zdroje základního registru RUIAN byl vytvořen
nový SO pro přesah budov na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Praha-východ byl pro přesah budov z obce 538256 Husinec na území obce 538990 Větrušice
vytvořen nový:
SO 627 / IDSO 857866 s vazbou na ZSJ díl 0496890 Řež.
ad 8/ Změna příslušnosti SO 238228 do ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Praha-východ v obci 538426 Kunice byla s účinností od 15.3.2016 změněna vazba:
SO 236 / IDSO 238228 z dosavadní ZSJ díl 0772160 Dolní Lomnice nově do ZSJ díl 077232 Kunice.
ad 9/ Změna příslušnosti SO 475505 do ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Jičín v obci 573329 Podhradí byla s

účinností od 15.3.2016 změněna vazba:
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SO 439 / IDSO 475505 z dosavadní ZSJ díl 1237310 Čejkovice nově do ZSJ díl 1237651 Šlikova Ves díl 1.
ad 10/ Změna příslušnosti SO 724190 do ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Olomouc v obci 500861 Bouzov byla s účinností od 15.3.2016 změněna vazba:
SO 473 / IDSO 724190 z dosavadní ZSJ díl 0087020 Doly nově do ZSJ díl 0087290 Jeřmaň.
ad 11/ Změna příslušnosti SO 355763 do ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Plzeň-sever v obci 559202 Manětín byla s účinností od 15.3.2016 změněna vazba:
SO 202 / IDSO 355763 z dosavadní ZSJ díl 0914560 Brdo nově do ZSJ díl 0914640 Česká Doubravice.
ad 12/ Rozdělení ZSJ 116211 Ostružná na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Jeseník, v obci 569330 Ostružná, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 116211 Ostružná
na dva díly:
ZSJ 1162111 Ostružná díl 1 leží na katastrálním území 716219 Ostružná a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 116211 Ostružná;
ZSJ 1162112 Ostružná díl 2 leží na katastrálním území 716219 Ostružná a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 116220 Petříkov.
Statistický obvod
SO 121 / IDSO 722693 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1162111 Ostružná díl 1,
vznikl nový SO 202 / IDSO 857874 s vazbou na ZSJ díl 1162112 Ostružná díl 2.
ad 13/ Rozdělení ZSJ 188808 Legerní pole na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 188808 Legerní pole
na dva díly:
ZSJ 1888081 Legerní pole díl 1 leží na katastrálním území 788759 Dědice u Vyškova a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 188751 Dědice;
ZSJ 1888082 Legerní pole díl 2 leží na katastrálním území 788759 Dědice u Vyškova a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 412708 Vyškov-Předměstí.
Statistický obvod
SO 35 / IDSO 612260 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1888081 Legerní pole díl 1,
vznikl nový SO 353 / IDSO 857882 s vazbou na ZSJ díl 1888082 Legerní pole díl 2.
ad 14/ Rozdělení ZSJ 188778 Hamiltony na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 188778 Hamiltony
na dva díly:
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ZSJ 1887781 Hamiltony díl 1 leží na katastrálním území 788759 Dědice u Vyškova a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 188778 Hamiltony;
ZSJ 1887782 Hamiltony díl 2 leží na katastrálním území 788759 Dědice u Vyškova a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 144401 Lhota.
Statistický obvod
SO 36 / IDSO 612294 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1887781 Hamiltony díl 1,
vznikl nový SO 354 / IDSO 857891 s vazbou na ZSJ díl 1887782 Hamiltony díl 2.
ad 15/ Rozdělení ZSJ 147672 Sezemice na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice, v obci 575640 Sezemice, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 147672
Sezemice na dva díly:
ZSJ 1476721 Sezemice díl 1 leží na katastrálním území 747661 Sezemice nad Loučnou a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 147672 Sezemice;
ZSJ 1476722 Sezemice díl 2 leží na katastrálním území 747661 Sezemice nad Loučnou a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 147664 Počaply.
Statistický obvod
SO 695 / IDSO 489328, SO 696 / IDSO 489336, SO 697 / IDSO 489344, SO 698 / IDSO 489352, SO 699 /
IDSO 489361, SO 700 / IDSO 489379, SO 701 / IDSO 489387, SO 702 / IDSO 489395, SO 703 / IDSO 489409
a SO 704 / IDSO 489417 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 1476721 Sezemice díl 1,
vznikl nový SO 806 / IDSO 857904 s vazbou na ZSJ díl 1476722 Sezemice díl 2.
ad 16/ Rozdělení ZSJ 318183 Studánka-průmyslový obvod na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 318183
Studánka-průmyslový obvod na dva díly:
ZSJ 3181831 Studánka-průmyslový obvod díl 1 leží na katastrálním území 717843 Studánka a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 415065 Studánka (Pardubice IV);
ZSJ 3181832 Studánka-průmyslový obvod díl 2 leží na katastrálním území 717843 Studánka a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 117820 Pardubičky.
Statistický obvod
SO 279 / IDSO 490300 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3181831 Studánka-průmyslový obvod díl 1,
vznikl nový SO 807 / IDSO 857912 s vazbou na ZSJ díl 3181832 Studánka-průmyslový obvod díl 2.
ad 17/ Rozdělení ZSJ 117811 Pardubičky-průmyslový obvod na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 117811
Pardubičky-průmyslový obvod na dva díly:
ZSJ 1178111 Pardubičky-průmyslový obvod díl 1 leží na katastrálním území 717835 Pardubičky a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 415065 Studánka (Pardubice IV);
ZSJ 1178112 Pardubičky-průmyslový obvod díl 2 leží na katastrálním území 717835 Pardubičky a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 117820 Pardubičky.
Statistický obvod
SO 268 / IDSO 483877 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1111781 Pardubičky-průmyslový obvod díl 1,
vznikl nový SO 808 / IDSO 857921 s vazbou na ZSJ díl 1178112 Pardubičky-průmyslový obvod díl 2.
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ad 18/ Rozdělení ZSJ 115967 Lhota na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Tachov, v obci 560758 Bor, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 115967 Lhota na dva
díly:
ZSJ 1159671 Lhota díl 1 leží na katastrálním území 715964 Lhota u Tachova a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 115967 Lhota;
ZSJ 1159672 Lhota díl 2 leží na katastrálním území 715964 Lhota u Tachova a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 198030 Nová Hospoda.
Statistický obvod
SO 117 / IDSO 368008 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1159671 Lhota díl 1,
vznikl nový SO 428 / IDSO 857939 s vazbou na ZSJ díl 1159672 Lhota díl 2.
ad 19/ Rozdělení ZSJ 098094 Mochtín na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Klatovy, v obci 556718 Mochtín, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 098094 Mochtín na
dva díly:
ZSJ 0980941 Mochtín díl 1 leží na katastrálním území 698091 Mochtín a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 098094 Mochtín;
ZSJ 0980942 Mochtín díl 2 leží na katastrálním území 698091 Mochtín a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 197947 Nový Čestín.
Statistický obvod
SO 127 / IDSO 333441 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0980941 Mochtín díl 1,
vznikl nový SO 765 / IDSO 857947 s vazbou na ZSJ díl 0980942 Mochtín díl 2.
ad 20/ Rozdělení ZSJ 198684 Vchynice-Tetov II na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Klatovy, v obci 542148 Modrava, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 198684 VchyniceTetov II na dva díly:
ZSJ 1986841 Vchynice-Tetov II díl 1 leží na katastrálním území 798681 Vchynice-Tetov II a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 198684 Vchynice-Tetov II;
ZSJ 1986842 Vchynice-Tetov II díl 2 leží na katastrálním území 798681 Vchynice-Tetov II a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 097870 Modrava.
Statistický obvod
SO 429 / IDSO 335789 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1986841 Vchynice-Tetov II díl 1,
vznikl nový SO 766 / IDSO 857955 s vazbou na ZSJ díl 1986842 Vchynice-Tetov II díl 2.
ad 21/ Rozdělení ZSJ 061158 Chlum na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Tábor, v obci 552534 Jistebnice, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 061158 Chlum na
dva díly:
ZSJ 0611581 Chlum díl 1 leží na katastrálním území 661155 Chlum u Jistebnice a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 061158 Chlum;
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ZSJ 0611582 Chlum díl 2 leží na katastrálním území 661155 Chlum u Jistebnice a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 061174 Jistebnice.
Statistický obvod
SO 307 / IDSO 304255 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0611581 Chlum díl 1,
vznikl nový SO 718 / IDSO 857963 s vazbou na ZSJ díl 0611582 Chlum díl 2.
ad 22/ Rozdělení ZSJ 156701 Horní Světlé Hory na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prachatice, v obci 550531 Strážný, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 156701 Horní
Světlé Hory na dva díly:
ZSJ 1567011 Horní Světlé Hory díl 1 leží na katastrálním území 756709 Horní Světlé Hory a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 156680 Strážný;
ZSJ 1567012 Horní Světlé Hory díl 2 leží na katastrálním území 756709 Horní Světlé Hory a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 404888 Kořenný.
Statistický obvod
SO 282 / IDSO 294764 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1567011 Horní Světlé Hory díl 1,
vznikl nový SO 499 / IDSO 857971 s vazbou na ZSJ díl 1567012 Horní Světlé Hory díl 2.
ad 23/ Rozdělení ZSJ 144207 Budákov na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český krumlov, v obci 545465 Dolní Dvořiště, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ
144207 Budákov na dva díly:
ZSJ 1442071 Budákov díl 1 leží na katastrálním území 744204 Mladoňov a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 144207 Budákov;
ZSJ 1442072 Budákov díl 2 leží na katastrálním území 744204 Mladoňov a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 144223 Tichá.
Statistický obvod
SO 135 / IDSO 267147 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1442071 Budákov díl 1,
vznikl nový SO 481 / IDSO 857980 s vazbou na ZSJ díl 1442072 Budákov díl 2.
ad 24/ Rozdělení ZSJ 307998 Nový rybník na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 307998 Nový rybník
na dva díly:
ZSJ 3079981 Nový rybník díl 1 leží na katastrálním území 735426 Příbram a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 403296 Příbram VIII;
ZSJ 3079982 Nový rybník díl 2 leží na katastrálním území 735426 Příbram a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 012637 Brod.
Statistický obvod
SO 178 / IDSO 244228 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3079981 Nový rybník díl 1,
vznikl nový SO 896 / IDSO 857998 s vazbou na ZSJ díl 3079982 Nový rybník díl 2.
ad 25/ Rozdělení ZSJ 321133 U Litavky na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 321133 U Litavky
na dva díly:
ZSJ 3211331 U Litavky díl 1 leží na katastrálním území 671584 Lazec a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 071587 Lazec;
ZSJ 3211332 U Litavky díl 2 leží na katastrálním území 671584 Lazec a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 403270 Příbram VI-Březové Hory.
Statistický obvod
SO 9 / IDSO 242675 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3211331 U Litavky díl 1,
vznikl nový SO 897 / IDSO 858005 s vazbou na ZSJ díl 3211332 U Litavky díl 2.
ad 26/ Rozdělení ZSJ 321168 U Dolu Anna na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 321168 U Dolu
Anna na dva díly:
ZSJ 3211681 U Dolu Anna díl 1 leží na katastrálním území 735515 Březové Hory a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 403270 Příbram VI-Březové Hory;
ZSJ 3211682 U Dolu Anna díl 2 leží na katastrálním území 735515 Březové Hory a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 403253 Příbram IV.
Statistický obvod
SO 97 / IDSO 243418 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3211681 U Dolu Anna díl 1,
vznikl nový SO 898 / IDSO 858013 s vazbou na ZSJ díl 3211682 U Dolu Anna díl 2.
ad 27/ Rozdělení ZSJ 079065 Vašírov na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Kladno, v obci 541991 Lány, s účinností od 15.3.2016 došlo k rozdělení ZSJ 079065 Vašírov na dva
díly:
ZSJ 0790651 Vašírov díl 1 leží na katastrálním území 679062 Vašírov a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 0790651 Vašírov;
ZSJ 0790652 Vašírov díl 2 leží na katastrálním území 679062 Vašírov a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 079049 Lány.
Statistický obvod
SO 650 / IDSO 252981 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0790651 Vašírov díl 1,
vznikl nový SO 655 / IDSO 858021 s vazbou na ZSJ díl 0790652 Vašírov díl 2.
ad 28/ Vytvoření 3. dílu ZSJ 186465 Rudoltice
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Benešov, v obci 530948 Vrchotovy Janovice, s účinností od 15.3.2016 byl vytvořen další díl ZSJ
186465 Rudoltice:
ZSJ 1864653 Rudoltice díl 3 leží na katastrálním území 786462 Rudoltice u Vrchotových Janovic a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 186431 Libohošť.
Statistický obvod
vznikl nový SO 896 / IDSO 858030 s vazbou na ZSJ díl 1864653 Rudoltice díl 3.
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ad 29/ Změna příslušnosti ZSJ díl 173282 Úhošť do části obce
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Chomutov, v obci 563102 Kadaň se s účinností od 15.3.2016 byla změněna vazba ZSJ díl 173282
Úhošť z dosavadní části obce 173258 Brodce (předchůdce) nově na část obce 061824 Zásada u Kadaně.
Statistický obvod
SO 679 / IDSO 460613 návazně změnil vazbu na část obce 061824 Zásada u Kadaně.
ad 30/ Změna příslušnosti ZSJ díl 323136 U Zastávky-západ do části obce
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese České Budějovice, v obci 545261 Vrábče se s účinností od 15.3.2016 byla změněna vazba ZSJ díl
323136 U Zastávky-západ z dosavadní části obce 185094 Slavče (předchůdce) nově na část obce 185108
Vrábče.
Statistický obvod
SO 1013 / IDSO 852031 návazně změnil vazbu na část obce 185108 Vrábče.
ad 31/ Zrušení rozdělení ZSJ 319635 Hůrky na díly (sloučení dílů)
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 554961 Karlovy Vary, s účinností od 15.3.2016 bylo zrušeno rozdělení ZSJ
319635 Hůrky na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 3196351 Hůrky díl 1, který ležel na katastru 663654 Olšová Vrata a budovy na
jeho území patřily do části obce 319635 Hůrky,
a dílu 2 ZSJ 3196352 Hůrky díl 2, který ležel na katastru 663654 Olšová Vrata a budovy na jeho území patřily
do části obce 063657 Olšová Vrata.
Díly se sloučily do ZSJ díl 3196350 Hůrky, který leží na katastru 663654 Olšová Vrata a budovy na jeho
území patří do části obce 319635 Hůrky.
Statistický obvod
SO 68 / IDSO 320871 a SO 169 / IDSO 320889 následně změnily vazbu na ZSJ díl 3196350 Hůrky.
ad 32/ Přejmenování obce, části obce a ZSJ Mezholezy (dříve okres Domažlice)
V okrese Domažlice byla přejmenována obec 553921 Mezholezy (dříve okres Domažlice) na nový název
Mezholezy (tzn. bez závorky v názvu), v souladu se změnou na úrovni obce zapsanou v základním registru
RÚIAN. Dopady jsou do názvů části obce a základní sídelní jednotky.
Správce datového prvku Název obce (ČSÚ) prostřednictvím RÚIAN obdržel stanovisko Ministerstva vnitra,
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne 8.10.2015, č.j. MV-143061-2/ODK-2015. V něm se uvádí
zejména, že uvedené pravidlo o jedinečnosti názvu obce v rámci okresu, není upraveno žádným obecně
závazným právním předpisem a vycházelo se pouze ze zavedené a respektované praxe od roku 1960.
K názvu obce byl připojován ve veřejných evidencích „informativní dodatek“ – např. „(dříve okres Domažlice)“,
avšak nikdy nebyl součástí úředního názvu. Doporučuje odstranit závorku z názvu obce.
Dosavadní název obce včetně závorek sloužil k rozlišení obce v době, kdy neexistovaly jednoznačné kódy
obcí v rámci České republiky (dnes LAU 2). ČSÚ vyhodnotil dopady zrušení pravidla jedinečnosti názvu u
prvku Název obce v současných podmínkách úřadu jako nevýznamné a uživatelské rozlišení názvů obcí a
podřízených jednotek uplatní v atributu Prezentační text. Kromě toho jiné pravidlo, že název obce nesmí
obsahovat závorku, nemohlo být bez výjimek uplatněno.
V Informačním systému datových prvků Ministerstva vnitra byla správcem ČSÚ provedena změna v definici
prvku Název obce, tj. výmaz věty „Název obce je jedinečný v rámci okresu.“.
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Obec
V okrese Domažlice byla přejmenována obec 553921 Mezholezy (dříve okres Domažlice) na nový název
Mezholezy s účinností od 29.3.2016.
Části obce, části obce díl
V okrese Domažlice byla přejmenována část obce a část obce díl 093556 Mezholezy (dříve okres Domažlice)
na nový název Mezholezy s účinností od 31.3.2016.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Domažlice byly přejmenovány základní sídelní jednotka 093556 a dílová ZSJ 0935560 Mezholezy
(dříve okres Domažlice) na nový název Mezholezy s účinností od 31.3.2016.
ad 33/ Přejmenování obce Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn)
Obec
V okrese Domažlice byla přejmenována obec 553930 Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn) na nový
název Mezholezy s účinností od 29.3.2016.
ad 34/ Přejmenování obce, části obce a ZSJ Březina (dříve okres Tišnov)
V okrese Brno-venkov byla přejmenována obec 582891 Březina (dříve okres Tišnov) na nový název Březina
(tzn. bez závorky v názvu), v souladu se změnou na úrovni obce zapsanou v základním registru RÚIAN.
Dopady jsou do názvů části obce a základní sídelní jednotky.
Správce datového prvku Název obce (ČSÚ) prostřednictvím RÚIAN obdržel stanovisko Ministerstva vnitra,
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne 8.10.2015, č.j. MV-143061-2/ODK-2015. V něm se uvádí
zejména, že uvedené pravidlo o jedinečnosti názvu obce v rámci okresu, není upraveno žádným obecně
závazným právním předpisem a vycházelo se pouze ze zavedené a respektované praxe od roku 1960.
K názvu obce byl připojován ve veřejných evidencích „informativní dodatek“ – např. „(dříve okres Domažlice)“,
avšak nikdy nebyl součástí úředního názvu. Doporučuje odstranit závorku z názvu obce.
Dosavadní název obce včetně závorek sloužil k rozlišení obce v době, kdy neexistovaly jednoznačné kódy
obcí v rámci České republiky (dnes LAU 2). ČSÚ vyhodnotil dopady zrušení pravidla jedinečnosti názvu u
prvku Název obce v současných podmínkách úřadu jako nevýznamné a uživatelské rozlišení názvů obcí a
podřízených jednotek uplatní v atributu Prezentační text. Kromě toho jiné pravidlo, že název obce nesmí
obsahovat závorku, nemohlo být bez výjimek uplatněno.
V Informačním systému datových prvků Ministerstva vnitra byla správcem ČSÚ provedena změna v definici
prvku Název obce, tj. výmaz věty „Název obce je jedinečný v rámci okresu.“.
Obec
V okrese Brno-venkov byla přejmenována obec 582891 Březina (dříve okres Tišnov) na nový název Březina
s účinností od 29.3.2016.
Části obce, části obce díl
V okrese Brno-venkov byla přejmenována část obce a část obce díl 014117 Březina (dříve okres Tišnov) na
nový název Březina s účinností od 31.3.2016.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Brno-venkov byly přejmenovány základní sídelní jednotka a základní sídelní jednotka díl 014117
Březina (dříve okres Tišnov) na nový název Březina s účinností od 31.3.2016.
ad 35/ Přejmenování obce Březina (dříve okres Blansko)
V okrese Brno-venkov byla přejmenována obec 581429 Březina (dříve okres Blansko) na nový název Březina
(tzn. bez závorky v názvu), v souladu se změnou na úrovni obce zapsanou v základním registru RÚIAN.
Správce datového prvku Název obce (ČSÚ) prostřednictvím RÚIAN obdržel stanovisko Ministerstva vnitra,
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne 8.10.2015, č.j. MV-143061-2/ODK-2015. V něm se uvádí
zejména, že uvedené pravidlo o jedinečnosti názvu obce v rámci okresu, není upraveno žádným obecně
závazným právním předpisem a vycházelo se pouze ze zavedené a respektované praxe od roku 1960.
K názvu obce byl připojován ve veřejných evidencích „informativní dodatek“ – např. „(dříve okres Domažlice)“,
avšak nikdy nebyl součástí úředního názvu. Doporučuje odstranit závorku z názvu obce.
Dosavadní název obce včetně závorek sloužil k rozlišení obce v době, kdy neexistovaly jednoznačné kódy
obcí v rámci České republiky (dnes LAU 2). ČSÚ vyhodnotil dopady zrušení pravidla jedinečnosti názvu u
prvku Název obce v současných podmínkách úřadu jako nevýznamné a uživatelské rozlišení názvů obcí a
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podřízených jednotek uplatní v atributu Prezentační text. Kromě toho jiné pravidlo, že název obce nesmí
obsahovat závorku, nemohlo být bez výjimek uplatněno.
V Informačním systému datových prvků Ministerstva vnitra byla správcem ČSÚ provedena změna v definici
prvku Název obce, tj. výmaz věty „Název obce je jedinečný v rámci okresu.“.
Obec
V okrese Brno-venkov byla přejmenována obec 581429 Březina (dříve okres Blansko) na nový název Březina
s účinností od 29.3.2016.

Seznam změn v území od 2.4.2016 do 1.7.2016 včetně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Vyhlášení nového městyse 580040 České Heřmanice;
Přejmenování ZSJ a ZSJ díl 034207 Rozsičky;
Přejmenování ZSJ a ZSJ díl 118885 Zakopánka;
Ukončení působnosti stavebního úřadu Všeň;
Zrušení části obce a části obce díl 198684 Vchynice-Tetov II;
Vytvoření přesahu budovy z obce 559709 Žilov na území obce 578983 Tatiná;
Vytvoření přesahu budovy z obce 564982 Květnice na území obce 565008 Dobročovice;
Ukončení přesahu budovy z obce 532096 Borovnice na území obce 530191 Mnichovice;
Ukončení přesahu budovy z obce 541044 Petrovice na území obce 549410 Hrazany;
Změna příslušnosti IDSO 241831 k ZSJ díl;
Změna příslušnosti IDSO 241857 k ZSJ díl;
Změna příslušnosti IDSO 241822 k ZSJ díl;
Změna příslušnosti IDSO 503053 k ZSJ díl;
Změna příslušnosti IDSO 503045 k ZSJ díl;
Rozdělení ZSJ 167347 Chrást na díly;
Rozdělení ZSJ 318621 U Belvederu na díly;
Rozdělení ZSJ 119903 Vilasova Lhota na díly;
Rozdělení ZSJ 192457 Masákova Lhota na díly;
Rozdělení ZSJ 094510 Nahošice na díly;
Rozdělení ZSJ 193623 Zruč na díly;
Rozdělení ZSJ 123269 U nádraží na díly;
Rozdělení ZSJ 123315 Za Malou Osadou na díly;
Rozdělení ZSJ 175897 Kamenice-Dělouš na díly;
Rozdělení ZSJ 148482 Skorotice na díly;
Zrušení rozdělení ZSJ 175056 Klíše na díly (sloučení dílů);
Rozdělení ZSJ 046990 Malšovice-sever na díly;
Rozdělení ZSJ 303445 Moravské Předměstí II na díly;
Rozdělení ZSJ 133906 Václavice na díly;
Rozdělení ZSJ 182346 Popovice na díly;
Změna příslušnosti ZSJ díl 3298430 Žižkova k části obce;
Změna příslušnosti ZSJ díl 1088390 Úpor k části obce;
Změna příslušnosti ZSJ díl 3275490 Na Petříně k části obce;
Změna názvů tří částí obce (a dílů částí obce) v hlavním městě Praze;

ad 1/ Vyhlášení nového městyse 580040 České Heřmanice
Obec
S účinností od 14.4.2016 se změnil typ obce:
dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů:
580040 České Heřmanice

okres Ústí nad Orlicí
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Česká republika má od 14.4.2016 celkem 222 městysů.
ad 2/ Přejmenování ZSJ a ZSJ díl 034207 Rozsičky
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Jihlava byla s účinností od 26.4.2016 na návrh Názvoslovné komise ČÚZK přejmenována základní
sídelní jednotka a základní sídelní jednotka díl 034207 Rozsičky na nový název Rozsíčky.
Změnou názvu ZSJ došlo ke zrušení rozporu mezi názvem katastrálního území a názvem základní sídelní
jednotky.
ad 3/ Přejmenování ZSJ a ZSJ díl 118885 Zakopánka
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Rychnov nad Kněžnou byla s účinností od 6.5.2016 na návrh Názvoslovné komise ČÚZK
přejmenována základní sídelní jednotka a základní sídelní jednotka díl 118885 Zakopánka na nový název
Zákopanka.
ad 4/ Ukončení působnosti stavebního úřadu Všeň
Stavební úřad
V okrese Semily došlo s účinností od 1.6.2016 k odejmutí působnosti obecního stavebního úřadu Obecnímu
úřadu Všeň. Výkon působnosti ve správním obvodu obce Všeň nově určuje Městský úřad Turnov, stavební
úřad.
ad 5/ Zrušení části obce a části obce díl 198684 Vchynice-Tetov II
V okrese Klatovy, v obci 542148 Modrava s platností od 13.6.2016 došlo na základě rozhodnutí zastupitelstva
obce ke zrušení části obce a části obce díl 198684 Vchynice-Tetov II.
Část obce, část obce díl
V okrese Klatovy, v obci 542148 Modrava s platností od 13.6.2016 došlo k ukončení části obce a části obce
díl 198684 Vchynice-Tetov II.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Klatovy, v obci 542148 Modrava s platností od 13.6.2016 došlo v souvislosti se zrušením části obce
198684 Vchynice-Tetov II k ukončení rozdělení ZSJ 198684 Vchynice-Tetov II na díly:
Ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 1986841 Vchynice-Tetov II díl 1, který ležel na katastru 798681 Vchynice-Tetov
II a budovy na jeho území patřily do části obce 198684 Vchynice-Tetov II
a ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 1986842 Vchynice-Tetov II díl 2, který ležel na katastru 798681 VchyniceTetov II a budovy na jeho území patřily do části obce 097870 Modrava.
Díly se sloučily do ZSJ díl 1986840 Vchynice-Tetov II, který leží na katastru 798681 Vchynice-Tetov II a
budovy na jeho území patří do části obce 097870 Modrava.
Statistický obvod
SO 429 / IDSO 335789 a SO 766 / IDSO 857955 následně změnily vazbu na ZSJ díl 1986840 Vchynice-Tetov
II.
ad 6/ Vytvoření přesahu budov z obce 559709 Žilov na území obce 578983 Tatiná
Na základě změny příslušnosti stavebních objektů k obci ze zdroje základního registru RUIAN byl vytvořen
nový SO pro přesah budov na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Plzeň-sever byl pro přesah budov z obce 559709 Žilov na území obce 578983 Tatiná vytvořen
nový
SO 445 / IDSO 858048 s vazbou na ZSJ díl 1969590 Stýskaly.
ad 7/ Vytvoření přesahu budov z obce 564982 Květnice na území obce 565008 Dobročovice
Na základě změny příslušnosti stavebních objektů k obci ze zdroje základního registru RUIAN byl vytvořen
nový SO pro přesah budov na území jiné obce.
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Statistický obvod
V okrese Praha-východ byl pro přesah budov z obce 564982 Květnice na území obce 565008 Dobročovice
vytvořen nový
SO 628 / IDSO 858056 s vazbou na ZSJ díl 3246390 Na Ladech.
ad 8/ Ukončení přesahu budovy z obce 532096 Borovnice na území obce 530191 Mnichovice
Na základě změny v příslušnosti stavebního objektu k obci ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby statistického obvodu do ZSJ dílu a byl ukončen přesah budovy na území jiné
obce.
Statistický obvod
V okrese Benešov byl zrušen přesah budovy z obce 532096 Borovnice na území obce 530191 Mnichovice a
došlo s platností od 15.6.2016 ke změně vazby
SO 880 / IDSO 851701 na ZSJ díl 0975270 Mnichovice.
ad 9/ Ukončení přesahu budovy z obce 541044 Petrovice na území obce 549410 Hrazany
Na základě změny v příslušnosti stavebního objektu k obci ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby statistického obvodu do ZSJ dílu a byl ukončen přesah budovy na území jiné
obce.
Statistický obvod
V okrese Přibram byl zrušen přesah budovy z obce 541044 Petrovice na území obce 549410 Hrazany
v okrese Písek a došlo s platností od 15.6.2016 ke změně vazby
SO 865 / IDSO 851361 na ZSJ díl 0479370 Hrazany.
ad 10/ Změna příslušnosti SO 241831 do ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Praha-západ v obci 539562 Pohoří byla s účinností od 15.6.2016 změněna vazba
SO 278 / IDSO 241831 z dosavadní ZSJ díl 124907 Pohoří nově do ZSJ díl 124915 Skalsko.
ad 11/ Změna příslušnosti SO 241857 do ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Praha-západ v obci 539562 Pohoří byla s účinností od 15.6.2016 změněna vazba
SO 279 / IDSO 241857 z dosavadní ZSJ díl 124907 Pohoří nově do ZSJ díl 124893 Chotouň.
ad 12/ Změna příslušnosti SO 241822 do ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Praha-západ v obci 539562 Pohoří byla s účinností od 15.6.2016 změněna vazba
SO 277 / IDSO 241822 z dosavadní ZSJ díl 124907 Pohoří nově do ZSJ díl 124915 Skalsko.
ad 13/ Změna příslušnosti SO 503053 do ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Semily v obci 577626 Turnov byla s účinností od 15.6.2016 změněna vazba
SO 416 / IDSO 505053 z dosavadní ZSJ díl 1716202 Daliměřice díl 2 nově do ZSJ díl 1716201 Daliměřice
díl 1.
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ad 14/ Změna příslušnosti SO 503045 do ZSJ díl
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Semily v obci 577626 Turnov byla s účinností od 15.6.2016 změněna vazba
SO 431 / IDSO 503045 z dosavadní ZSJ díl 3192281 Pelešany díl 1 nově do ZSJ díl 3192282 Pelešany díl
2.
ad 15/ Rozdělení ZSJ 167347 Chrást na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Mělník, v obci 535222 Tišice, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ 167347 Chrást na dva
díly:
ZSJ 1673471 Chrást díl 1 leží na katastrálním území 767344 Chrast u Tišic a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 167347 Chrást;
ZSJ 1673472 Chrást díl 2 leží na katastrálním území 767344 Chrast u Tišic a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 167363 Tišice.
Statistický obvod
SO 451 / IDSO 217212, SO 452 / IDSO 217221 a SO 453 / IDSO 218219 návazně změnily vazbu na ZSJ díl
1673471 Chrást díl 1,
vznikl nový SO 592 / IDSO 858064 s vazbou na ZSJ díl 1673472 Chrást díl 2.
ad 16/ Rozdělení ZSJ 318621 U Belvederu na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ
318621 U Belvederu na dva díly:
ZSJ 3186211 U Belvederu díl 1 leží na katastrálním území 696641 Čejetice u Mladé Boleslavi a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 096610 Čejetičky;
ZSJ 3186212 U Belvederu díl 2 leží na katastrálním území 696641 Čejetice u Mladé Boleslavi a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 402605 Mladá Boleslav III.
Statistický obvod
SO 13 / IDSO 219380 návazně změnil vazbu na ZSJ díl ZSJ 3186211 U Belvederu díl 1,
vznikl nový SO 645 / IDSO 858072 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 3186212 U Belvederu díl 2.
ad 17/ Rozdělení ZSJ 119903 Vilasova Lhota na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram, v obci 541044 Petrovice, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ 119903 Vilasova
Lhota na dva díly:
ZSJ 1199031 Vilasova Lhota díl 1 leží na katastrálním území 719901 Vilasova Lhota a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 119903 Vilasova Lhota;
ZSJ 1199032 Vilasova Lhota díl 2 leží na katastrálním území 719901 Vilasova Lhota a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 119857 Kojetín.
Statistický obvod
SO 591 / IDSO 247758 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1199031 Vilasova Lhota díl 1,
vznikl nový SO 899 / IDSO 858081 s vazbou na ZSJ díl 1199032 Vilasova Lhota díl 2.
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ad 18/ Rozdělení ZSJ 192457 Masákova Lhota na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prachatice, v obci 550728 Zdíkov, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ 192457 Masákova
Lhota na dva díly:
ZSJ 1924571 Masákova Lhota díl 1 leží na katastrálním území 792454 Masákova Lhota a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 192457 Masákova Lhota;
ZSJ 1924572 Masákova Lhota díl 2 leží na katastrálním území 792454 Masákova Lhota a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 192503 Zdíkov.
Statistický obvod
SO 470 / IDSO 294497 návazně změnil vazbu na ZSJ díl ZSJ 1924571 Masákova Lhota díl 1,
vznikl nový SO 500 / IDSO 858099 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 1924572 Masákova Lhota díl 2.
ad 19/ Rozdělení ZSJ 094510 Nahošice na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Domažlice, v obci 553450 Blížejov, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ 094510 Nahošice
na dva díly:
ZSJ 0945101 Nahošice díl 1 leží na katastrálním území 694517 Nahošice a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 094510 Nahošice;
ZSJ 0945102 Nahošice díl 2 leží na katastrálním území 694517 Nahošice a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 094528 Výrov.
Statistický obvod
SO 81 / IDSO 310247 návazně změnil vazbu na ZSJ díl ZSJ 0945101 Nahošice díl 1,
vznikl nový SO 411 / IDSO 858102 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 0945102 Nahošice díl 2.
ad 20/ Rozdělení ZSJ 193623 Zruč na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Plzeň-sever, v obci 559679 Zruč-senec, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ 193623 Zruč
na dva díly:
ZSJ 1936231 Zruč díl 1 leží na katastrálním území 793621 Zruč a budovy s čísly na jeho území přísluší k
části obce 193623 Zruč;
ZSJ 1936232 Zruč díl 2 leží na katastrálním území 793621 Zruč a budovy s čísly na jeho území přísluší k
části obce 193615 Senec.
Statistický obvod
SO 420 / IDSO 355429, SO 421 / IDSO 355437, SO 422 / IDSO 355445, SO 423 / IDSO 355674 a SO 424 /
IDSO 355682 návazně změnil vazbu na ZSJ díl ZSJ 1936231 Zruč díl 1,
vznikl nový SO 445 / IDSO 858111 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 1936232 Zruč díl 2.
ad 21/ Rozdělení ZSJ 123269 U nádraží na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Louny, v obci 566616 Podbořany, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ 123269 U nádraží
na dva díly:
ZSJ 1232691 U nádraží díl 1 leží na katastrálním území 723231 Podbořany a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 409120 Podbořany;
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ZSJ 1232692 U nádraží díl 2 leží na katastrálním území 723231 Podbořany a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 123285 Hlubany.
Statistický obvod
SO 301 / IDSO 421464 a SO 302 / IDSO 421481 návazně změnily vazbu na ZSJ díl ZSJ 1232691 U nádraží
díl 1,
vznikl nový SO 813 / IDSO 858129 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 1232692 U nádraží díl 2.
ad 22/ Rozdělení ZSJ 123315 Za Malou Osadou na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Louny, v obci 566616 Podbořany, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ 123315 Za Malou
Osadou na dva díly:
ZSJ 1233151 Za Malou Osadou díl 1 leží na katastrálním území 723231 Podbořany a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 409120 Podbořany;
ZSJ 1233152 Za Malou Osadou díl 2 leží na katastrálním území 723231 Podbořany a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 123323 Valov.
Statistický obvod
SO 305 / IDSO 421511 návazně změnil vazbu na ZSJ díl ZSJ 1233151 Za Malou Osadou díl 1,
vznikl nový SO 508 / IDSO 858137 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 1233152 Za Malou Osadou díl 2.
ad 23/ Rozdělení ZSJ 175897 Kamenice-Dělouš na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Ústí nad Labem, v obci 554804 Ústí nad Labem, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ
175897 Kamenice-Dělouš na dva díly:
ZSJ 1758971 Kamenice-Dělouš díl 1 leží na katastrálním území 775894 Dělouš a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 036447 Strážky;
ZSJ 1758972 Kamenice-Dělouš díl 2 leží na katastrálním území 775894 Dělouš a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 175102 Všebořice.
Statistický obvod
SO 95 / IDSO 441376 návazně změnil vazbu na ZSJ díl ZSJ 1758971 Kamenice-Dělouš díl 1,
vznikl nový SO 654 / IDSO 858145 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 1758972 Kamenice-Dělouš díl 2.
ad 24/ Rozdělení ZSJ 148482 Skorotice na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Ústí nad Labem, v obci 554804 Ústí nad Labem, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ
148482 Skorotice na dva díly:
ZSJ 1484821 Skorotice díl 1 leží na katastrálním území 748480 Skorotice u Ústí nad Labem a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 148482 Skorotice;
ZSJ 1484822 Skorotice díl 2 leží na katastrálním území 748480 Skorotice u Ústí nad Labem a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 409413 Bukov.
Statistický obvod
SO 92 / IDSO 441287 a SO 93 / IDSO 441295 návazně změnily vazbu na ZSJ díl ZSJ 1484821 Skorotice díl
1, a dále
vznikl nový SO 654 / IDSO 858153 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 1484822 Skorotice díl 2.
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ad 25/ Zrušení rozdělení ZSJ 175056 Klíše na díly (sloučení dílů)
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Ústí nad Labem, v obci 554804 Ústí nad Labem, s účinností od 15.6.2016 bylo zrušeno rozdělení
ZSJ 175056 Klíše na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 1750561 Klíše díl 1, který ležel na katastru 775053 Klíše a budovy na jeho
území patřily do části obce 175056 Klíše,
a ukončení dílu 2 ZSJ 1750562 Klíše díl 2, který ležel na katastru 775053 Klíše a budovy na jeho území patřily
do části obce 409405 Ústí nad Labem-centrum.
Díly se sloučily do ZSJ díl 175056 Klíše, který leží na katastru 775053 Klíše a budovy na jeho území patří
do části obce 175056 Klíše.
Statistický obvod
SO 40 / IDSO 440507, SO 41 / IDSO 440515, SO 42 / IDSO 440523, SO 43 / IDSO 440531, SO 44 / IDSO
440540, SO 45 / IDSO 440558, SO 46 / IDSO 440566, SO 47 / IDSO 440574, SO 48 / IDSO 440582, SO 49
/ IDSO 440591, SO 50 / IDSO 440604, SO 51 / IDSO 440612, SO 52 / IDSO 440621, SO 53 / IDSO 440639,
SO 54 / IDSO 440647, SO 55 / IDSO 440655, SO 56 / IDSO 440663, SO 57 / IDSO 440671, SO 58 / IDSO
440680, SO 59 / IDSO 440698, SO 60 / IDSO 440701, SO 61 / IDSO 440710 a SO 62 / IDSO 440728 následně
změnily vazbu na ZSJ díl 175056 Klíše.
ad 26. / Rozdělení ZSJ 046990 Malšovice-sever na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Hradec Králové, v obci 569810 Hradec Králové, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ
046990 Malšovice-sever na dva díly:
ZSJ 0469901 Malšovice-sever díl 1 leží na katastrálním území 646997 Malšovice u Hradce Králové a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 409812 Malšovice;
ZSJ 0469902 Malšovice-sever díl 2 leží na katastrálním území 646997 Malšovice u Hradce Králové a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 409804 Hradec Králové;
ZSJ 0469903 Malšovice-sever díl 3 leží na katastrálním území 646997 Malšovice u Hradce Králové a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 047180 Nový Hradec Králové.
Statistický obvod
SO 89 / IDSO 454907, SO 90 / IDSO 454915, SO 91 / IDSO 454923, SO 92 / IDSO 454931, SO 93 / IDSO
454940, SO 94 / IDSO 454958, SO 95 / IDSO 454966, SO 96 / IDSO 454974, SO 97 / IDSO 454982, SO 98
/ IDSO 461211 a SO 99 / IDSO 461229 návazně změnily vazbu na ZSJ díl ZSJ 0469901 Malšovice-sever díl
1, a dále
vznikl nový SO 750 / IDSO 858161 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 0469902 Malšovice-sever díl 2;
vznikl nový SO 751 / IDSO 858170 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 0469903 Malšovice-sever díl 3.
ad 27/ Rozdělení ZSJ 303445 Moravské Předměstí II na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Hradec Králové, v obci 569810 Hradec Králové, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ
303445 Moravské Předměstí II na dva díly:
ZSJ 3034451 Moravské Předměstí II díl 1 leží na katastrálním území 647187 Nový Hradec Králové a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 047180 Nový Hradec Králové;
ZSJ 3034452 Moravské Předměstí II díl 2 leží na katastrálním území 647187 Nový Hradec Králové a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 409804 Hradec Králové.
Statistický obvod
SO 177 / IDSO 455750, SO 178 / IDSO 455768, SO 179 / IDSO 455776, SO 180 / IDSO 455784, SO 181 /
IDSO 455792, SO 182 / IDSO 455806, SO 183 / IDSO 455814, SO 184 / IDSO 455822, SO 186 / IDSO
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461393, SO 724 / IDSO 461458 a SO 726 / IDSO 461474 návazně změnil vazbu na ZSJ díl ZSJ 3034451
Moravské Předměstí II díl 1, a dále
vznikl nový SO 752 / IDSO 858188 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 3034452 Moravské Předměstí II díl 2.
ad 28/ Rozdělení ZSJ 133906 Václavice na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Náchod, v obci 574350 Provodov-Šonov, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ 133906
Václavice na dva díly:
ZSJ 1339061 Václavice díl 1 leží na katastrálním území 733881 Provodov a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 133906 Václavice;
ZSJ 1339062 Václavice díl 2 leží na katastrálním území 733881 Provodov a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 162922 Šonov u Nového Města nad Metují.
Statistický obvod
SO 507 / IDSO 480801 návazně změnil vazbu na ZSJ díl ZSJ 1339061 Václavice díl 1, a dále
vznikl nový SO 633 / IDSO 858196 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 1339062 Václavice díl 2.
ad 29/ Rozdělení ZSJ 182346 Popovice na díly
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Přerov, v obci 511382 Přerov, s účinností od 15.6.2016 došlo k rozdělení ZSJ 182346 Popovice na
dva díly:
ZSJ 1823461 Popovice díl 1 leží na katastrálním území 782343 Popovice u Přerova a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 414310 Přerov X-Popovice;
ZSJ 1823462 Popovice díl 2 leží na katastrálním území 782343 Popovice u Přerova a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 414328 Přerov-Vinary.
Statistický obvod
SO 199 / IDSO 702561 návazně změnil vazbu na ZSJ díl ZSJ 1823461 Popovice díl 1, a dále
vznikl nový SO 583 / IDSO 858200 s vazbou na ZSJ díl ZSJ 1823462 Popovice díl 2.
ad 30/ Změna příslušnosti ZSJ díl 3298430 Žižkova do části obce
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Žďár nad Sázavou, v obci 595209 Žďár nad Sázavou se s účinností od 15.3.2016 byla změněna
vazba ZSJ díl 3298430 Žižkova z dosavadní části obce 412821 Žďár nad Sázavou 3 nově na část obce
412805 Žďár nad Sázavou 1.
Statistický obvod
SO 72 / IDSO 629235 návazně změnil vazbu na část obce 412805 Žďár nad Sázavou 1.
ad 31/ Změna příslušnosti ZSJ díl 1088390 Úpor do části obce
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Mělník, v obci 535133 Obříství se s účinností od 15.3.2016 byla změněna vazba ZSJ díl 1088390
Úpor z dosavadní části obce 402470 Dušníky (předchůdce) nově na část obce 402486 Semílkovice.
Statistický obvod
SO 434 / IDSO 218065 návazně změnil vazbu na část obce 402486 Semílkovice.
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ad 32/ Změna příslušnosti ZSJ díl 3275490 Na Petříně do části obce
Na základě změny v příslušnosti stavebních objektů k části obce ze zdroje základního registru RÚIAN byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Tábor, v obci 553131 Soběslav se s účinností od 15.3.2016 byla změněna vazba ZSJ díl 3275490
Na Petříně z dosavadní části obce 405205 Soběslav III (předchůdce) nově na část obce 405191 Soběslav
II.
Statistický obvod
SO 598 / IDSO 307041 návazně změnil vazbu na část obce 405191 Soběslav II.
ad 33/ Změna názvu části obce a části obce díl
S účinností od 1.7.2016 zákona č. 106/2016 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, dochází v příloze k zákonu ke změně názvů tří katastrálních území Hájek
u Uhříněvsi, Nedvězí u Říčan a Újezd u Průhonic a to dle změny uvedené v části III., bodu č. 28 až 30. Změny
názvů katastrálních území nevyvolávají potřebu změny v jejich číselníku, neboť tyto názvy jsou evidovány ve
statistickém informačním systému od samotného počátku platnosti číselníku, tj. od 1.1.1999. Mají však další
důsledky. Dle zákona o hlavním městě Praze, § 14, odst. 5 se číslování budov (tzv. část obce) provádí zvlášť
pro každé katastrální území a z toho se odvozují i změny názvů u částí obce v Praze. Dopadem této uvedené
novelizace dle 106/2016 Sb. jsou změny adres vedených v RÚIAN v rozsahu téměř 900 budov v souladu se
způsobem zápisu adresy dle § 6 vyhlášky č. 359/2011 Sb., neboť součástí adresy je název části obce.
Část obce, část obce díl
V hlavním městě Praze byly s účinností od 1.7.2016 přejmenovány části obce (resp. jejich díly):
173398 Hájek na nový název - Hájek u Uhříněvsi;
102326 Nedvězí na nový název - Nedvězí u Říčan;
173991 Újezd na nový název - Újezd u Průhonic.

Seznam změn v území od 2.7.2016 do 1.10.2016 včetně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vytvoření přesahu budovy z obce 517666 Říkovice na území obce 589225 Žalkovice;
Vytvoření přesahu budovy z obce 594091 Horní Dunajovice na území obce 594431 Mikulovice;
Vytvoření přesahu budovy z obce 571199 Bratřínov na území obce 539104 Bojanovice;
Ukončení přesahu budovy z obce 584347 Bořetice na území obce 584703 Němčičky;
Ukončení přesahu budovy z obce 533726 Svojšice na území obce 533742 Toušice;
Ukončení přesahu budovy z obce 591301 Okříšky na území obce 591360 Petrovice;
Ukončení přesahu budovy z obce 532011 Zdice na území obce 534447 Chodouň;
Ukončení přesahu budovy z obce 542164 Nové Strašecí na území obce 542351 Řevničov;
Změna příslušnosti IDSO 308757 k ZSJ díl;
Rozdělení ZSJ 312894 Na Křepčích na díly;
Rozdělení ZSJ 187208 Slavětice na díly;
Rozdělení ZSJ 102245 Kamenice na díly;
Vytvoření 3. dílu ZSJ 148105 Skalná;
Změna příslušnosti ZSJ a ZSJ díl 169421 Mitrov ke katastrálnímu území;
Změna příslušnosti ZSJ díl 1421910 Vranov k části obce;
Změna příslušnosti ZSJ díl 1625820 Milíře k části obce;

ad 1/ Vytvoření přesahu budovy z obce 517666 Říkovice na území obce 589225 Žalkovice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl dodatečně vytvořen nový SO pro přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Přerov byl pro přesah budovy z obce 517666 Říkovice na území obce 589225 Žalkovice s platností
od 15.9.2016 vytvořen nový SO 695 / IDSO 858269 s vazbou na ZSJ díl 1455810 Říkovice.
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ad 2/ Vytvoření přesahu budovy z obce 594091 Horní Dunajovice na území obce 594431 Mikulovice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl dodatečně vytvořen nový SO pro přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Znojmo byl pro přesah budovy z obce 594091 Horní Dunajovice na území obce 594431 Mikulovice
s platností od 15.9.2016 vytvořen nový
SO 556 / IDSO 858277 s vazbou na ZSJ díl 0428620 Horní Dunajovice.
ad 3/ Vytvoření přesahu budovy z obce 571199 Bratřínov na území obce 539104 Bojanovice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl dodatečně vytvořen nový SO pro přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Praha-západ byl pro přesah budovy z obce 571199 Bratřínov na území obce 539104 Bojanovice
s platností od 15.9.2016 vytvořen nový
SO 463 / IDSO 858251 s vazbou na ZSJ díl 0097250 Bratřínov.
ad 4/ Ukončení přesahu budovy z obce 584347 Bořetice na území obce 584703 Němčičky
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Břeclav byl zrušen přesah budovy z obce 584347 Bořetice na území obce 584703 Němčičky a došlo
s platností od 15.9.2016 ke změně vazby
SO 122 / IDSO 565407 na ZSJ díl 1030630 Němčičky.
ad 5/ Ukončení přesahu budovy z obce 533726 Svojšice na území obce 533742 Toušice
Na základě změny průběhu hranice mezi obcemi 533726 Svojšice a 533742 Toušice byl ukončen přesah
budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Břeclav byl zrušen přesah budovy z obce 533726 Svojšice na území obce 533742 Toušice
s platností od 15.9.2016 u SO 419 / IDSO 205664.
ad 6/ Ukončení přesahu budovy z obce 591301 Okříšky na území obce 591360 Petrovice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Třebíč byl zrušen přesah budovy z obce 591301 Okříšky na území obce 591360 Petrovice a došlo
s platností od 15.9.2016 ke změně vazby
SO 460 / IDSO 604909 na ZSJ díl 120162 Petrovice.
ad 7/ Ukončení přesahu budovy z obce 532011 Zdice na území obce 534447 Chodouň
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Beroun byl zrušen přesah budovy z obce 532011 Zdice na území obce 534447 Chodouň a došlo
s platností od 15.9.2016 ke změně vazby
SO 398 / IDSO 853208 na ZSJ díl 0521160 Chodouň.
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ad 8/ Ukončení přesahu budovy z obce 542164 Nové Strašecí na území obce 542351 Řevničov
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Rakovník byl zrušen přesah budovy z obce 542164 Nové Strašecí na území obce 542351 Řevničov
a došlo s platností od 15.9.2016 ke změně vazby
SO 215 / IDSO 254479 na ZSJ díl 1453940 Řevničov-u nádraží.
ad 9/ Změna příslušnosti SO 308757 do ZSJ díl
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Tábor v obci 549631 Nadějkov byla s účinností od 15.9.2016 změněna vazba
SO 391 / IDSO 308757 z dosavadní ZSJ díl 1010520 Nadějkov nově do ZSJ díl 1010950 Starcova Lhota.
ad 10/ Rozdělení ZSJ 312894 Na Křepčích na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Ústí nad Orlicí, v obci 580350 Choceň, s účinností od 15.9.2016 došlo k rozdělení ZSJ 312894 Na
Křepčích na dva díly:
ZSJ 3128941 Na Křepčích díl 1 leží na katastrálním území 651974 Choceň a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 411400 Choceň;
ZSJ 3128942 Na Křepčích díl 2 leží na katastrálním území 651974 Choceň a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 038253 Březenice.
Statistický obvod
SO 292 / IDSO 525316 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3128941 Na Křepčích díl 1,
vznikl nový SO 709 / IDSO 858242 s vazbou na ZSJ díl 3128942 Na Křepčích díl 2.
ad 11/ Rozdělení ZSJ 187208 Slavětice na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese České Budějovice, v obci 545287 Všemyslice, s účinností od 15.9.2016 došlo k rozdělení ZSJ
187208 Slavětice na dva díly:
ZSJ 1872081 Slavětice díl 1 leží na katastrálním území 787205 Slavětice u Všemyslic a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 187208 Slavětice;
ZSJ 1872082 Slavětice díl 2 leží na katastrálním území 787205 Slavětice u Všemyslic a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 187216 Všemyslice.
Statistický obvod
SO 937 / IDSO 263621 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1872081 Slavětice díl 1,
vznikl nový SO 1015 / IDSO 858234 s vazbou na ZSJ díl 1872082 Slavětice díl 2.
ad 12/ Rozdělení ZSJ 102245 Kamice na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram, v obci 540820 Nedrahovice, s účinností od 15.9.2016 došlo k rozdělení ZSJ 102245
Kamenice na dva díly:
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ZSJ 1022451 Kamenice díl 1 leží na katastrálním území 702242 Kamenice u Nedrahovic a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 102245 Kamenice;
ZSJ 1022452 Kamenice díl 2 leží na katastrálním území 702242 Kamenice u Nedrahovic a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 102261 Nedrahovické Podhájí.
Statistický obvod
SO 506 / IDSO 246921 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1022451 Kamenice díl 1,
vznikl nový SO 900 / IDSO 858226 s vazbou na ZSJ díl 1022452 Kamenice díl 2.
ad 13/ Vytvoření 3. dílu ZSJ 148105 Skalná
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Cheb, v obci 554812 Skalná, s účinností od 15.9.2016 došlo k vytvoření 3. dílu ZSJ 148105 Skalná:
ZSJ 1481053 Skalná díl 3 leží na katastrálním území 748102 Skalná a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 148113 Starý Rybník.
Statistický obvod
vznikl nový SO 578 / IDSO 858218 s vazbou na ZSJ díl 1481053 Skalná díl 3.
ad 14/ Změna příslušnosti ZSJ a ZSJ díl 169421 Mitrov ke katastrálnímu území
Na základě změny hranice mezi katastrálním územím 769436 Polánky nad Dědinou a 769452 Třebechovice
pod Orebem byla provedena aktualizace vazby ZSJ.
Základní sídelní jednotka
V okrese Hradec Králové, v obci 571041 Třebechovice pod Orebem s účinností od 15.9.2016 byla změněna
vazba ZSJ díl 169421 Mitrov z dosavadního katastrálního území 769452 Třebechovice pod Orebem
(předchůdce) nově na katastrální území 769436 Polánky nad Dědinou.
Statistický obvod
SO 679 / IDSO 460613 návazně změnil vazbu na katastrální území 769436 Polánky nad Dědinou.
ad 15/ Změna příslušnosti ZSJ díl 1421910 Vranov do části obce
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Sokolov, v obci 560618 Rovná s účinností od 15.9.2016 byla změněna vazba ZSJ díl 1421400
Rovná z dosavadní části obce 142131 Podstrání (předchůdce) nově na část obce 142140 Rovná.
Statistický obvod
SO 449 / IDSO 363952 návazně změnil vazbu na část obce 142140 Rovná.
ad 16/ Změna příslušnosti ZSJ díl 1625820 Milíře do části obce
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Sokolov, v obci 560677 Šindelová s účinností od 15.9.2016 byla změněna vazba ZSJ díl 1625820
Milíře z dosavadní části obce 162531 Krásná Lípa (předchůdce) nově na část obce 162566 Šindelová.
Statistický obvod
SO 471 / IDSO 363839 návazně změnil vazbu na část obce 162566 Šindelová.
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Seznam změn v území od 2.10.2016 do 1.1.2017 včetně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ukončení přesahu budovy z obce 587095 Dušejov na území obce 586927 Boršov;
Ukončení přesahu budovy z obce 567361 Skršín na území obce 567051 Bělušice;
Ukončení přesahu budovy z obce 535117 Nová Ves na území obce 535079 Nelahozeves;
Ukončení přesahu budovy z obce 592064 Boršice na území obce 592102 Buchlovice;
Ukončení přesahu budovy z obce 571199 Bratřínov na území obce 539104 Bojanovice;
Zrušení rozdělení ZSJ 035831 Městské Nivy na díly (sloučení dílů);
Zrušení rozdělení ZSJ 035840 Přílucká na díly (sloučení dílů);
Zrušení 3. dílu ZSJ 078778 Kytlice;
Rozdělení ZSJ 086550 Míreč na díly;
Rozdělení ZSJ 090867 Týniště na díly;
Rozdělení ZSJ 163431 Štěpánov na díly;
Vyhlášení nového městyse 564541 Zdislava;
Vznik nové části obce 415987 Hostišová – Horňák;
Vznik nové části obce 330787 Kruhovka;
Přejmenování obce 539201 Dolany na nový název Dolany nad Vltavou;
Vznik nové části obce 415995 Dvůr Leveč;
Změna názvu ZSJ 306746 Březhrad-průmyslový obvod;
Vznik nové části obce 167819 Hlupice;
Změna názvu části obce 038130 Táborská na nový název Vlastislav;
Ukončení přesahu budov obce 592889 Vyškov na území obce 593494 Prusy-Boškůvky;

ad 1/ Ukončení přesahu budovy z obce 587095 Dušejov na území obce 586927 Boršov
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Jihlava byl zrušen přesah budovy z obce 587095 Dušejov na území obce 586927 Boršov a došlo
s platností od 15.10.2016 ke změně vazby
SO 590 / IDSO 851221 na ZSJ díl 0080010 Boršov.
ad 2/ Ukončení přesahu budovy z obce 567361 Skršín na území obce 567051 Bělušice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Most byl zrušen přesah budovy z obce 567361 Skršín na území obce 567051 Bělušice a došlo
s platností od 15.10.2016 ke změně vazby
SO 561 / IDSO 430161 na ZSJ díl 0020460 Bělušice.
ad 3/ Ukončení přesahu budovy z obce 535117 Nová Ves na území obce 535079 Nelahozeves
Na základě změny průběhu hranice mezi obcemi 535117 Nová Ves a 535079 Nelahozeves byl ukončen
přesah budov na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Mělník byl zrušen přesah budov z obce 535117 Nová Ves na území obce 535079 Nelahozeves
s platností od 15.10.2016 u SO 538 / IDSO 850641.
ad 4/ Ukončení přesahu budovy z obce 592064 Boršice na území obce 592102 Buchlovice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
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Statistický obvod
V okrese Uherské Hradiště byl zrušen přesah budovy z obce 592064 Boršice na území obce 592102
Buchlovice a došlo s platností od 15.10.2016 ke změně vazby
SO 149 / IDSO 610976 na ZSJ díl 0156280 Buchlovice.
ad 5/ Ukončení přesahu budovy z obce 571199 Bratřínov na území obce 539104 Bojanovice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Praha-západ byl zrušen přesah budovy z obce 571199 Bratřínov na území obce 539104 Bojanovice
a došlo s platností od 15.10.2016 ke změně vazby
SO 463 / IDSO 858251 na ZSJ díl 0068660 Bojanovice.
ad 6/ Zrušení rozdělení ZSJ 035831 Městské Nivy na díly (sloučení dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Zlín, v obci 585,68 Zlín s účinností od 15.10.2016 bylo zrušeno rozdělení ZSJ 035831 Městské Nivy
na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0358311 Městské Nivy díl 1, který ležel na katastrálním území 635812 Příluky u
Zlína a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 035815 Příluky
a dílu 2 ZSJ 0358312 Městské Nivy díl 2, který ležel na katastrálním území 635812 Příluky u Zlína a budovy
na jeho území byly evidovány v části obce 412244 Zlín.
Díly se sloučily do ZSJ díl 035831 Městské Nivy, který leží na katastrálním území 635812 Příluky u Zlína a
budovy na jeho území patří do části obce 035815 Příluky.
Statistický obvod
SO 111 / IDSO 567272, 342 / IDSO 568902, 343 / IDSO 568911, 344 / IDSO 568929 a SO 345 / IDSO 574074
následně změnily vazbu na ZSJ díl 035831 Městské Nivy.
ad 7/ Zrušení rozdělení ZSJ 035840 Přílucká na díly (sloučení dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Zlín, v obci 585068 Zlín s účinností od 15.10.2016 bylo zrušeno rozdělení ZSJ 035840 Přílucká na
díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0358401 Přílucká díl 1, který ležel na katastrálním území 635812 Příluky u Zlína
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 035815 Příluky
a dílu 2 ZSJ 0358402 Přílucká díl 2, který ležel na katastrálním území 635812 Příluky u Zlína a budovy na
jeho území byly evidovány v části obce 412244 Zlín.
Díly se sloučily do ZSJ díl 035840 Přílucká, který leží na katastrálním území 635812 Příluky u Zlína a budovy
na jeho území patří do části obce 035815 Příluky.
Statistický obvod
SO 112 / IDSO 567329, 113 / IDSO 567337, 346 / IDSO 569119 a SO 347 / IDSO 569127 následně změnily
vazbu na ZSJ díl 035840 Přílucká.
ad 8/ Zrušení 3. dílu ZSJ 078778 Kytlice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Děčín, v obci 562645 Kytlice, s účinností od 15.10.2016 došlo k ukončení 3. dílu ZSJ 0787783 Kytlice
díl 3, který ležel na katastrálním území 678775 Falknov a budova na jeho území patřila do části obce 078760
Dolní Falknov.
Statistický obvod
SO 670 / IDSO 580446 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0787781 Kytlice díl 1.
ad 9/ Rozdělení ZSJ 086550 Míreč na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Strakonice, v obci 536822 Lom, s účinností od 15.10.2016 došlo k rozdělení ZSJ 086550 Míreč na
dva díly:
ZSJ 0865501 Míreč díl 1 leží na katastrálním území 686557 Míreč a budovy s čísly na jeho území přísluší k
části obce 086550 Míreč;
ZSJ 0865502 Míreč díl 2 leží na katastrálním území 686557 Míreč a budovy s čísly na jeho území přísluší k
části obce 086541 Lom.
Statistický obvod
SO 297 / IDSO 298590 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0865501 Míreč díl 1,
vznikl nový SO 513 / IDSO 858285 s vazbou na ZSJ díl 0865502 Míreč díl 2.
ad 10/ Rozdělení ZSJ 090867 Týniště na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Kutná Hora, v obci 534188 Malešov, s účinností od 15.10.2016 došlo k rozdělení ZSJ 090867
Týniště na dva díly:
ZSJ 0908671 Týniště díl 1 leží na katastrálním území 690864 Týniště u Malečova a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 090867 Týniště;
ZSJ 0908672 Týniště díl 2 leží na katastrálním území 690864 Týniště u Malečova a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 090841 Maxovna.
Statistický obvod
SO 314 / IDSO 209279 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0908671 Týniště díl 1,
vznikl nový SO 587 / IDSO 858293 s vazbou na ZSJ díl 0908672 Týniště díl 2.
ad 11/ Rozdělení ZSJ 163431 Štěpánov na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Olomouc, v obci 505161 Štěpánov, s účinností od 15.10.2016 došlo k rozdělení ZSJ 163431
Štěpánov na dva díly:
ZSJ 1634311 Štěpánov díl 1 leží na katastrálním území 763438 Štěpánov u Olomouce a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 163431 Štěpánov;
ZSJ 1634312 Štěpánov díl 2 leží na katastrálním území 763438 Štěpánov u Olomouce a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 098752 Moravská Huzová.
Statistický obvod
SO 801 / IDSO 674001, SO 802 / IDSO 674010, SO 803 / IDSO 674028, SO 804 / IDSO 674036, SO 805 /
IDSO 674044, SO 806 / IDSO 674052, SO 807 / IDSO 674061, SO 808 / IDSO 674079, SO 809 / IDSO
674087, SO 810 / IDSO 674095, SO 811 / IDSO 677752 a SO 812 / IDSO 677761 návazně změnil vazbu na
ZSJ díl 1634311 Štěpánov díl 1,
vznikl nový SO 1052 / IDSO 858331 s vazbou na ZSJ díl 1634312 Štěpánov díl 2.
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ad 12/ Vyhlášení nového městyse 564541 Zdislava
Obec
S účinností od 19.10.2016 se změnil typ obce:
dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů:
okres Ústí nad Orlicí

564541 Zdislava
Česká republika má od 19.10.2016 celkem 223 městysů.

ad 13/ Vznik části obce a části obce díl 415987 Hostišová - Horňák
V okrese Zlín, v obci 585254 Hostišová s účinností od 24.10.2016 byla zřízena nová část obce 415987
Hostišová - Horňák na základě usnesení zastupitelstva obce Hostišová XXIV/5b/Z/2016 z 6.9.2016. Znění
názvu části obce bylo převzato z RÚIAN a bylo reklamováno dnem 24.10.2016.
Část obce
V okrese Zlín, v obci 585254 Hostišová s účinností od 24.10.2016 vznikla nová část obce 415987 Hostišová
- Horňák. Nová část obce se vyčleňuje z části obce 045781 Hostišová.
Část obce díl
V okrese Zlín, v obci 585254 Hostišová s účinností od 24.10.2016 vznikla nová část obce díl 415987
Hostišová - Horňák.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce
1
1
045781
2
415987

Název části obce
Hostišová
Hostišová - Horňák

Základní sídelní jednotka díl
V okrese Zlín, v obci 585254 Hostišová s účinností od 24.10.2016 došlo v souvislosti se vznikem nové části
obce k rozdělení ZSJ 045781 Hostišová na díly:
ZSJ 0457811 Hostišová díl 1 leží na katastrálním území 645788 Hostišová a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 045781 Hostišová;
ZSJ 0457812 Hostišová díl 2 leží na katastrálním území 645788 Hostišová a budovy s čísly na jeho území
přísluší k nové části obce 415987 Hostišová - Horňák.
Statistický obvod
SO 449 / IDSO 570273 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0457811 Hostišová díl 1,
vznikl nový SO 877 / IDSO 858307 s vazbou na ZSJ díl 0457812 Hostišová díl 2.
ad 14/ Vznik části obce a části obce díl 330787 Kruhovka
V okrese Rychnov nad Kněžnou, v obci 576751 Semechnice s účinností od 11.11.2016 byla zřízena nová
část obce 330787 Kruhovka na základě usnesení zastupitelstva obce Semechnice č. 4/2016 z 10.10.2016.
Část obce
V okrese Rychnov nad Kněžnou, v obci 576751 Semechnice s účinností od 11.11.2016 vznikla nová část obce
330787 Kruhovka. Nová část obce se vyčleňuje z části obce 147184 Semechnice.
Část obce díl
V okrese Rychnov nad Kněžnou, v obci 576751 Semechnice s účinností od 11.11.2016 vznikla nová část obce
díl 330787 Kruhovka.
Mění se pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce Název části obce
1
330787
Kruhovka
2
1
147176
Podchlumí
3
2
147184
Semechnice
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Základní sídelní jednotka
V okrese Rychnov nad Kněžnou, v obci 576751 Semechnice s účinností od 11.11.2016 v souvislosti se
vznikem nové části obce vznikla nová základní sídelní jednotka 330787 Kruhovka. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 147184 Semechnice a má charakter venkovské smíšené lokality.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Rychnov nad Kněžnou, v obci 576751 Semechnice s účinností od 11.11.2016 v souvislosti se
vznikem nové části obce vznikla nová základní sídelní jednotka díl 3307870 Kruhovka. Nová ZSJ leží na
katastrálním území 747181 Semechnice a budovy na jejím území patří do části obce 990787 Kruhovka
Statistický obvod
V okrese Rychnov nad Kněžnou, v obci 576751 Semechnice s účinností od 11.11.2016 v souvislosti se
vznikem nové části obce vznikl nový SO 458 / IDSO 858315 s vazbou na ZSJ díl 3307870 Kruhovka.
ad 15/ Změna názvu obce Dolany na nový název Dolany nad Vltavou
Obec
V okrese Mělník v obci 539201 Dolany došlo s účinností od 11.11.2016 ke změně názvu obce Dolany na
nový název Dolany nad Vltavou.
Základní územní jednotka
V okrese Mělník v obci 539201 Dolany došlo v souvislosti se změnou názvu obce s účinností od 11.11.2016
ke změně názvu ZUJ Dolany na nový název Dolany nad Vltavou.
ad 16/ Vznik části obce a části obce díl 415995 Dvůr Leveč
V okrese Písek, v obci 549266 Bernartice s účinností od 6.12.2016 byla zřízena nová část obce 415995 Dvůr
Leveč na základě usnesení zastupitelstva městyse Bernartice č. 15 z 8.9.2016.
Část obce
V okrese Písek, v obci 549266 Bernartice s účinností od 6.12.2016 vznikla nová část obce 415995 Dvůr
Leveč. Nová část obce se vyčleňuje z části obce 002674 Bilinka.
Část obce díl
V okrese Písek, v obci 549266 Bernartice s účinností od 6.12.2016 vznikla nová část obce 415995 Dvůr
Leveč.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce
1
1
002666
2
2
002674
3
3
002682
4
415995
5
4
191400
6
5
191418
7
6
404551
8
7
160067
9
8
191434
10
9
160075
11
10
002691

Název části obce
Bernartice
Bilinka
Bojenice
Dvůr Leveč
Jestřebice
Kolišov
Ráb
Rakov
Srlín
Svatkovice
Zběšice

Základní sídelní jednotka díl
V okrese Písek, v obci 549266 Bernartice s účinností od 6.12.2016 došlo v souvislosti se vznikem nové části
obce k rozdělení ZSJ 002674 Bilinka na díly:
ZSJ 0026741 Bilinka díl 1 leží na katastrálním území 602671 Bilinka a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 002674 Bilinka;
ZSJ 0026742 Bilinka díl 2 leží na katastrálním území 602671 Bilinka a budovy s čísly na jeho území přísluší
k nové části obce 415995 Dvůr Leveč.
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Statistický obvod
SO 150 / IDSO 286010 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0026741 Bilinka díl 1,
vznikl nový SO 519 / IDSO 858323 s vazbou na ZSJ díl 0026742 Bilinka díl 2.
ad 17/ Změna názvu ZSJ 306746 Březhrad-průmyslový obvod
Základní sídelní jednotka, díl
V okrese Hradec Králové, v obci 569810 Hradec Králové došlo v rámci průběžné údržby soustavy ZSJ
s ohledem na funkční využití ploch ke změně názvu základní sídelní jednotky a základní sídelní jednotky díl
306746 Březhrad–průmyslový obvod na nový název Březhrad-obchodně průmyslová zóna.
ad 18/ Vznik části obce a části obce díl 167819 Hlupice
V okrese Litoměřice, v obci 565211 Lovečkovice s účinností od 19.12.2016 byla zřízena nová část obce
167819 Hlupice na základě usnesení zastupitelstva obce Lovečkovice z 16.11.2016.
Část obce
V okrese Litoměřice, v obci 565211 Lovečkovice s účinností od 19.12.2016 vznikla nová část obce 167819
Hlupice. Nová část obce se vyčleňuje z části obce 167835 Touchořiny.
Část obce díl
V okrese Litoměřice, v obci 565211 Lovečkovice s účinností od 19.12.2016 vznikla nová část obce 167819
Hlupice.
Mění se pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce Název části obce
1
1
167801
Dolní Šebířov
2
167819
Hlupice
3
2
167827
Knínice
4
3
087661
Levínské Petrovice
5
4
087670
Lovečkovice
6
5
100366
Mukařov
7
6
100374
Náčkovice
8
7
167835
Touchořiny
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Litoměřice, v obci 565211 Lovečkovice s účinností od 19.12.2016 v souvislosti se vznikem nové
části obce změnila základní sídelní jednotka díl 1678190 Hlupice příslušnost k části obce 167819 Hlupice.
Statistický obvod
V okrese Litoměřice, v obci 565211 Lovečkovice s účinností od 19.12.2016 v souvislosti se vznikem nové
části obce SO 458 / IDSO 858315 došlo nepřímo ke změně vazby na ZSJ díl 1678190 Hlupice.
ad 19/ Změna názvu části obce a ZSJ 038130 Táborská
Část obce, díl
V okrese Cheb, v obci 554545 Hazlov s účinností od 21.12.2016 došlo na žádost obce ke změně názvu části
obce a části obce díl 038130 Táborská na nový název Vlastislav.
Základní sídelní jednotka, díl
V okrese Cheb, v obci 554545 Hazlov s účinností od 21.12.2016 došlo v souvislosti se změnou názvu části
obce ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl 038130 Táborská na nový název Vlastislav.
ad 20/ Ukončení přesahu budov obce 592889 Vyškov na území obce 593494 Prusy-Boškůvky
V okrese Vyškov, v obci 592889 Vyškov došlo s účinností od 1.1.2017 ke změně příslušnosti budov z části
obce 188816 Zouvalka k obci 593494 Prusy-Boškůvky, dříve obec Vyškov. Byl tak ukončen přesah budov
obce 592889 Vyškov na území obce 593494 Prusy-Boškůvky.
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Část obce, díl
V okrese Vyškov, v obci 592889 Vyškov došlo v souvislosti s ukončením přesahu budov na území jiné obce
s účinností od 1.1.2017 ke změně příslušnosti části obce a části obce díl 188816 Zouvalka k obci 593494
Prusy-Boškůvky.
Územně technická jednotka
V okrese Vyškov, v obci 593494 Prusy-Boršůvky došlo v souvislosti s ukončením přesahu budov na území
jiné obce s účinností od 1.1.2017 k ukončení UTJ 788813 Moravské Prusy-Vyškov a ke změně názvu UTJ
734012 Moravské Prusy-Prusy-Boškůvky na nový název Moravské Prusy.
Základní sídelní jednotka, díl
V okrese Vyškov, v obci 593494 Prusy-Boškůvky došlo v souvislosti s ukončením přesahu budov na území
jiné obce s účinností od 1.1.2017 nepřímo ke změně příslušnosti nově k obci 593494 Prusy-Boškůvky.
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Seznam zaevidovaných změn v území od 2.1.2017 do 1.4.2017 včetně
1. Změny příslušnosti obce 500135 Kozlov a obce 500151 Luboměř pod Strážnou do územní působnosti
stavebních úřadů;
2. Změna názvu části obce 028321 Dolany v obci 539201 Dolany nad Vltavou;
3. Změna názvu katastrálního území 643068 Dolní Kamenice u Holýšova v obci 553654 Holýšov;
4. Vyhlášení nového města 545830 Větřní;
5. Vyhlášení nového městyse 566454 Měcholupy;
6. Vznik nové části obce 416002 Smrček-Na sádkách v obci 573817 Smrček (ukončení přesahu budovy);
7. Ukončení přesahu budovy z obce 577529 Slaná na území obce 577545 Stružinec;
8. Ukončení přesahu budovy z obce 578002 Velký Luh na území obce 554812 Skalná;
9. Ukončení přesahu budovy z obce 553557 Díly na území obce 554138 Postřekov;
10. Změna příslušnosti IDSO 242357 a 242365 k ZSJ díl v obci 539244 Hostivice;
11. Vytvoření nového IDSO 858340 v ZSJ díl 0432732 Horní Lhota díl 2 v obci 581283 Blansko;
12. Vytvoření nového IDSO 858501 v ZSJ díl 0554410 Chyňava v obci 531294 Chyňava;
13. Vytvoření nového IDSO 858455 v ZSJ díl 1827453 Huntířov díl 3 v obci 579815 Vítězná;
14. Vytvoření nového IDSO 858498 v ZSJ díl 3002252 Štědřík díl 2 v obci 539597 Psáry;
15. Změna příslušnosti ZSJ díl 3188330 K Jindřichovu-sever k části obce v obci 563510 Jablonci nad
Nisou;
16. Změna příslušnosti ZSJ díl 1421820 Milíře k části obce v obci 560617 Rovná;
17. Zrušení rozdělení ZSJ 172898 Pod Svahy na díly (sloučení dílů) v obci 592005 Uherské Hradiště;
18. Rozdělení ZSJ 065587 Solní Lhota na díly v obci 550647 Vimperk;
19. Rozdělení ZSJ 046469 Hrabice na díly v obci 550647 Vimperk;
20. Rozdělení ZSJ 008621 Pravětín na díly v obci 550647 Vimperk;
21. Rozdělení ZSJ 008613 Boubská na díly v obci 550647 Vimperk;
22. Rozdělení ZSJ 301591 Sklářský vrch na díly v obci 550647 Vimperk;
23. Změna příslušnosti IDSO 295230 k ZSJ díl v obci 550647 Vimperk;
24. Změna příslušnosti IDSO 295311 k ZSJ díl v obci 550647 Vimperk;
25. Rozdělení ZSJ 321435 Pouchov-skladištní oblast na díly v obci 569810 Hradec Králové;
26. Rozdělení ZSJ 040886 Komora na díly v obci 597341 Holčovice;
27. Rozdělení ZSJ 157147 Šipoun na díly v obci 550540 Strunkovice nad Blanicí;
28. Rozdělení ZSJ 061891 Bystřice na díly v obci 563102 Kadaň;
29. Rozdělení ZSJ 194182 Bobr na díly v obci 579874 Žacléř;
30. Rozdělení ZSJ 055484 Záhostice na díly v obci 552496 Chýnov;
31. Rozdělení ZSJ 157601 Střeziměř na díly v obci 555771 Klatovy;
32. Rozdělení ZSJ 095303 Malčice na díly v obci 545627 Mirkovice;
33. Vznik nové ZSJ 330795 U letiště v obci 540153 Drásov;
34. Vyhlášení nového městyse 545520 Hořice na Šumavě;
35. Vznik nové ZSJ 330825 Čakovický park v hlavním městě 554782 Praha;
36. Vznik nové ZSJ 330973 Průmyslová zóna Ovčáry v obci 533572 Ovčáry;
37. Vznik nové ZSJ 330876 K Sibřině v obci 538761 Sibřina;
38. Vznik nové ZSJ 330884 Na Kukli v obci 564991 Křenice;
39. Vznik nové ZSJ 330892 Na Kukli-východ v obci 538787 Sluštice;
40. Vznik nové ZSJ 330906 U Silničky v obci 564991 Křenice;
41. Vznik nové ZSJ 330914 V Polníku v obci 564991 Křenice;
42. Vznik nové ZSJ 330833 Elektrárna Počerady v obci 546437 Volevčice;
43. Vznik nové ZSJ 330922 Nový Březhrad-obchodní zóna v obci 569810 Hradec Králové;
44. Vznik nové ZSJ 330931 Nový Březhrad v obci 569810 Hradec Králové;
45. Vznik nové ZSJ 330957 Obchodní zóna u nádraží v obci 555134 Pardubice;
46. Vznik nové ZSJ 330965 Sídliště Závodu míru v obci 555134 Pardubice;

132

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Vznik nové ZSJ 330949 Opatovice-elektrárna východ v obci 575429 Opatovice nad Labem;
Změna názvu ZSJ 019577 Opatovice-elektrárna v obci 575429 Opatovice nad Labem;
Vznik nové ZSJ 330841 Chvaletice-elektrárna v obci 575071 Chvaletice;
Vznik nové ZSJ 330850 Trnávka-u elektrárny v obci 530794 Trnávka;
Změna názvu ZSJ 114260 Kunčice-střed v obci 554821 Ostrava;
Změna názvu ZSJ 114201 Kunčice-sever v obci 554821 Ostrava;
Změna názvu ZSJ 114081 Vítkovice-stadion v obci 554821 Ostrava;
Vznik nové ZSJ 330981 Vítkovice-stadion v obci 554821 Ostrava;
Zrušení ZSJ 115002 U hřbitova v obci 554821 Ostrava;
Vznik nové ZSJ 330868 Klimkovice-sanatoria v obci 599549 Klimkovice;
Změna vymezení městských částí Brno-Nový Lískovec a Brno-Starý Lískovec v obci 582786 Brno;

ad 1/ Změny příslušnosti obce 500135 Kozlov a obce 500151 Luboměř pod Strážnou do územní
působnosti stavebních úřadů
V okrese Olomouc se mění územní působnost stavebních úřadů po optimalizaci vojenského újezdu Libavá na
základě zákona č. 15/2015 Sb.
Obec 500135 Kozlov příslušela dosud pod Stavební úřad – Úřad městyse Velký Újezd, nově spadá pod
Stavební úřad – Magistrát města Olomouce.
Obec 500151 Luboměř pod Strážnou příslušela původně pod Stavební úřad – Městský úřad Potštát, nově
spadá pod Stavební úřad – Městský úřad Hranice.
Ke změně došlo na základě rozkladu MV a dopisu MMR č.j. 7585 / 2016 – 82 s tím, že by působnost obecného
stavebního úřadu měly i nadále vykonávat v nově vzniklých obcích pověřené obecní úřady, do jejichž
správního obvodu obce patří (viz § 12, odst. 7 uvedeného zákona, jakož i dle stavebního zákona č. 183/2006
Sb., § 190, odst. 2).
Změna byla provedena s účinností od 1. 4. 2017.
ad 2/ Změna názvu části obce 028321 Dolany
Část obce
V okrese Mělník v obci 539201 Dolany nad Vltavou došlo s účinností od 4.1.2017 ke změně názvu části obce
Dolany na nový název Dolany nad Vltavou.
Část obce díl
V okrese Mělník v obci 539201 Dolany nad Vltavou došlo s účinností od 4.1.2017 ke změně názvu části obce
díl Dolany na nový název Dolany nad Vltavou.
Ke změně názvu části obce došlo v souvislosti s dříve provedenou změnou názvu obce Dolany na nový název
Dolany nad Vltavou, kterému došlo k 11.11.2016.
ad 3/ Změna názvu katastrálního území 643068 Dolní Kamenice u Holýšova
Katastrální území
V okrese Domažlice v obci 553654 Holýšov s účinností od 12.1.2017 došlo ke změně názvu katastrálního
území 643068 Dolní Kamenice u Staňkova na nový název Dolní Kamenice u Holýšova.
Územně technická jednotka
V okrese Domažlice v obci 553654 Holýšov s účinností od 12.1.2017 došlo ke změně názvu územně technické
jednotky 643068 Dolní Kamenice u Staňkova na nový název Dolní Kamenice u Holýšova.
ad 4/ Vyhlášení nového města 545830 Větřní
Obec
V okrese Český Krumlov se s účinností od 19.1.2017 se změnil typ obce 545830 Větřní:
dříve obec, nyní město - podle § 3, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
Česká republika má od 19.1.2017 celkem 605 měst (včetně Prahy a 25 statutárních měst).
V okrese Český Krumlov, v obci 545830 Větřní se změnil název matričního úřadu na nový název Městský
úřad Větřní – Matrika.
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ad 5/ Vyhlášení nového městyse 566454 Měcholupy
Obec
V okrese Louny se s účinností od 15.2.2017 se změnil typ obce 566454 Měcholupy:
dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
Česká republika má od 15.2.2017 celkem 224 městysů.
ad 6/ Vznik části obce a části obce díl 416002 Smrček-Na sádkách (ukončení přesahu budov)
V okrese Chrudim, v obci 573817 Smrček s účinností od 28.2.2017 byla zřízena nová část obce 416002
Smrček-Na sádkách na základě usnesení zastupitelstva obce Smrček č. 22/2017/ZO z 5.2.2017. Část obce
byla zřízena pro budovy Rybářství Litomyšl, s.r.o., které původně patřily do obce 571831 Miřetice, část obce
095893 Havlovice a tvořily tak přesah budov z Miřetic na území obce Smrček.
Část obce
V okrese Chrudim, v obci 573817 Smrček s účinností od 28.2.2017 vznikla nová část obce 416002 SmrčekNa sádkách. Nová část obce se vyčleňuje z části obce 095893 Havlovice v obci 571831 Miřetice.
Část obce díl
V okrese Chrudim, v obci 573817 Smrček s účinností od 28.2.2017 vznikla nová část obce díl 416002
Smrček-Na sádkách.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce
1
1
042005
2
416002
x

Název části obce
Smrček
Smrček-Na sádkách

Základní sídelní jednotka díl
V okrese Chrudim, v obci 573817 Smrček s účinností od 28.2.2017 došlo v souvislosti se vznikem nové části
obce k rozdělení ZSJ 042005 Smrček na díly:
ZSJ 4160021 Smrček-Na sádkách díl 1 leží na katastrálním území 642002 Smrček u Žumberku a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 042005 Smrček;
ZSJ 4160022 Smrček-Na sádkách díl 2 leží na katastrálním území 642002 Smrček u Žumberku a budovy
s čísly na jeho území přísluší k nové části obce 416002 Smrček-Na sádkách.
Statistický obvod
SO 535 / IDSO 464597 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 4160021 Smrček díl 1,
SO 364 / IDSO 468606 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 4160022 Smrček díl 2.
ad 7/ Ukončení přesahu budovy z obce 577529 Slaná na území obce 577545 Stružinec
Na základě změny průběhu hranice dle grafiky RÚIAN mezi obcemi 577529 Slaná a 577545 Stružinec byl
ukončen přesah budov na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Semily byl zrušen přesah budov z obce 577529 Slaná na území obce 577545 Stružinec a došlo s
platností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) k odstranění geografického přesahu budov
u SO 362 / IDSO 502791.
ad 8/ Ukončení přesahu budovy z obce 578002 Velký Luh na území obce 554812 Skalná
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Cheb byl zrušen přesah budovy z obce 578002 Velký Luh na území obce 554812 Skalná a došlo s
platností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 524 / IDSO 319252 na ZSJ díl 1481051 Skalná díl 1.
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ad 9/ Ukončení přesahu budovy z obce 553557 Díly na území obce 554138 Postřekov
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Domažlice byl zrušen přesah budovy z obce 553557 Díly na území obce 554138 Postřekov a došlo
s platností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 106 / IDSO 313424 na ZSJ díl 1261610 Postřekov.
ad 10/ Změna příslušnosti SO 242357 a 242365 k ZSJ díl
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Praha-západ v obci 539244 Hostivice byla s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) změněna
vazba
SO 106 / IDSO 242357 a SO 114 / IDSO 242365 z dosavadní ZSJ díl 0458292 Břve díl 2 nově k ZSJ díl
0458291 Břve díl 1.
ad 11/ Vytvoření nového IDSO 858340 v ZSJ díl 0432732 Horní Lhota díl 2
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Blansko v obci 581283 Blansko byl s platností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) vytvořen nový
SO 452 / IDSO 858340 s vazbou na ZSJ díl 0432732 Horní Lhota díl 2.
ad 12/ Vytvoření nového IDSO 858501 v ZSJ díl 0554410 Chyňava
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Beroun v obci 531294 Chyňava byl s platností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) vytvořen nový
SO 402 / IDSO 858501 s vazbou na ZSJ díl 0554410 Chyňava.
ad 13/ Vytvoření nového IDSO 858455 v ZSJ díl 1827453 Huntířov díl 3
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Trutnov v obci 579815 Vítězná byl s platností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) vytvořen nový
SO 704 / IDSO 858455 s vazbou na ZSJ díl 1827453 Huntířov díl 3.
ad 14/ Vytvoření nového IDSO 858498 v ZSJ díl 3002252 Štědřík díl 2
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Praha-západ v obci 539597 Psáry byl s platností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) vytvořen nový
SO 464 / IDSO 858498 s vazbou na ZSJ díl 3002252 Štědřík díl 2.
ad 15/ Změna příslušnosti ZSJ díl 3188330 K Jindřichovu-sever k části obce
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Jablonec nad Nisou v obci 563510 Jablonec nad Nisou došlo s platností od 15.3.2017 (pracovní
účinnost) ke změně vazby ZSJ díl 3188330 K Jindřichovu-sever k části obce, dříve 056031 Jablonecké
Paseky, nově 408093 Mšeno nad Nisou.
Statistický obvod
SO 179 / IDSO 394726 návazně změnil vazbu k části obce 408093 Mšeno nad Nisou.
ad 16/ Změna příslušnosti ZSJ díl 1421820 Milíře k části obce
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Sokolov v obci 560618 Rovná došlo s platností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
ZSJ díl 1421820 Milíře k části obce, dříve 142131 Podstrání, nově 142140 Rovná.
Statistický obvod
SO 448 / IDSO 363791 návazně změnil vazbu k části obce 142140 Rovná.
ad 17/ Zrušení rozdělení ZSJ 172898 Pod Svahy na díly (sloučení dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Uherské Hradiště, v obci 592005 Uherské Hradiště s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost)
bylo zrušeno rozdělení ZSJ 172898 Pod Svahy na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 1728981 Pod Svahy díl 1, který ležel na katastru 772844 Uherské Hradiště a
budovy na jeho území byly evidovány v části obce 412619 Uherské Hradiště,
a dílu 2 ZSJ 1728982 Pod Svahy díl 2, který ležel na katastru 772844 Uherské Hradiště a budovy na jeho
území byly evidovány v části obce 172910 Sady.
Díly se sloučily do ZSJ díl 1728980 Pod Svahy, který leží na katastru 772844 Uherské Hradiště a budovy
na jeho území patří do části obce 412619 Uherské Hradiště.
Statistický obvod
SO 88 / IDSO 606529, 89 / IDSO 606537, 90 / IDSO 606545, 91 / IDSO 606553, 92 / IDSO 606561, 93 / IDSO
606570, 94 / IDSO 606588 a SO 44 / IDSO 610933 následně změnily vazbu na ZSJ díl 1728980 Pod Svahy.
ad 18/ Rozdělení ZSJ 065587 Solná Lhota na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prachatice, v obci 550647 Vimperk, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 065587 Solná Lhota na dva díly:
ZSJ 0655871 Solná Lhota díl 1 leží na katastrálním území 665584 Solná Lhota a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 065587 Solná Lhota;
ZSJ 0655872 Solná Lhota díl 2 leží na katastrálním území 665584 Solná Lhota a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 065544 Korkusova Huť.
Statistický obvod
SO 355 / IDSO 293423 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0655871 Solná Lhota díl 1,
SO 356 / IDSO 293431 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0655872 Solná Lhota díl 2.
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ad 19/ Rozdělení ZSJ 046469 Hrabice na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prachatice, v obci 550647 Vimperk, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 046469 Hrabice na dva díly:
ZSJ 0464691 Hrabice díl 1 leží na katastrálním území 646466 Hrabice a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 046469 Hrabice;
ZSJ 0464692 Hrabice díl 2 leží na katastrálním území 646466 Hrabice a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 404900 Vimperk.
Statistický obvod
SO 342 / IDSO 293300 a SO 343 / IDSO 294829 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 0464691 Hrabice díl 1,
vznikl nový SO 501 / IDSO 858358 s vazbou na ZSJ díl 0464692 Hrabice díl 2.
ad 20/ Rozdělení ZSJ 008621 Pravětín na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prachatice, v obci 550647 Vimperk, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 008621 Pravětín na dva díly:
ZSJ 0086211 Pravětín díl 1 leží na katastrálním území 608629 Pravětín a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 008621 Pravětín;
ZSJ 0086212 Pravětín díl 2 leží na katastrálním území 608629 Pravětín a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 404918 Vimperk III.
Statistický obvod
SO 353 / IDSO 293393 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0086211 Pravětín díl 1,
vznikl nový SO 502 / IDSO 858366 s vazbou na ZSJ díl 0086212 Pravětín díl 2.
ad 21/ Rozdělení ZSJ 008613 Boubská na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prachatice, v obci 550647 Vimperk, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 008613 Boubská na dva díly:
ZSJ 0086131 Boubská díl 1 leží na katastrálním území 608611 Boubská a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 008613 Boubská;
ZSJ 0086132 Boubská díl 2 leží na katastrálním území 608611 Boubská a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 404918 Vimperk III.
Statistický obvod
SO 339 / IDSO 293270 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0086131 Boubská díl 1,
vznikl nový SO 503 / IDSO 858374 s vazbou na ZSJ díl 0086132 Boubská díl 2.
ad 22/ Rozdělení ZSJ 301591 Sklářský vrch na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prachatice, v obci 550647 Vimperk, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 301591 Sklářský vrch na dva díly:
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ZSJ 3015911 Sklářský vrch díl 1 leží na katastrálním území 782084 Vimperk a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 404900 Vimperk II;
ZSJ 3015912 Sklářský vrch díl 2 leží na katastrálním území 782084 Vimperk a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 065579 Skláře.
Statistický obvod
SO 378 / IDSO 293695 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3015911 Sklářský vrch díl 1,
vznikl nový SO 504 / IDSO 858382 s vazbou na ZSJ díl 3015912 Sklářský vrch díl 2.
ad 23/ Změna příslušnosti IDSO 295230 k ZSJ díl
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Prachatice, v obci 550647 Vimperk byla s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) změněna
vazba
SO 352 / IDSO 295230 z dosavadní ZSJ díl 3273870 Modlenice nově k ZSJ díl 0464510 Cejsice.
ad 24/ Změna příslušnosti IDSO 295311 k ZSJ díl
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Prachatice, v obci 550647 Vimperk byla s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) změněna
vazba
SO 402 / IDSO 295311 z dosavadní ZSJ díl 1821410 Výškovice nově k ZSJ díl 3015580 Vnarovy.
ad 25. / Rozdělení ZSJ 321435 Pouchov-skladištní oblast na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Hradec Králové, v obci 569810 Hradec Králové, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) došlo
k rozdělení ZSJ 321435 Pouchov-skladištní oblast na dva díly:
ZSJ 3214351 Pouchov-skladištní oblast díl 1 leží na katastrálním území 726559 Pouchov a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 326551 Pouchov;
ZSJ 3214352 Pouchov-skladištní oblast díl 2 leží na katastrálním území 726559 Pouchov a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 409839 Slezské Předměstí.
Statistický obvod
SO 234 / IDSO 456217 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3214351 Pouchov-skladištní oblast díl 1,
vznikl nový SO 753 / IDSO 858391 a SO 754 / IDSO 858404 s vazbou na ZSJ díl 3214352 Pouchov-skladištní
oblast díl 2.
ad 26/ Rozdělení ZSJ 040886 Komora na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Bruntál, v obci 597341 Holčovice, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 040886 Komora na dva díly:
ZSJ 0408861 Komora díl 1 leží na katastrálním území 640883 Komora a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 040886 Komora;
ZSJ 0408862 Komora díl 2 leží na katastrálním území 640883 Komora a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 040894 Spálené.
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Statistický obvod
SO 124 / IDSO 631167 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0408861 Komora díl 1,
vznikl nový SO 489 / IDSO 858412 s vazbou na ZSJ díl 0408862 Komora díl 2.
ad 27/ Rozdělení ZSJ 157147 Šipoun na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prachatice, v obci 550540 Strunkovice nad Blanicí, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost)
došlo k rozdělení ZSJ 157147 Šipoun na dva díly:
ZSJ 1571471 Šipoun díl 1 leží na katastrálním území 757144 Šipoun a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 157147 Šipoun;
ZSJ 1571472 Šipoun díl 2 leží na katastrálním území 757144 Šipoun a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 157121 Strunkovice nad Blanicí.
Statistický obvod
SO 294 / IDSO 292869 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1571471 Šipoun díl 1,
vznikl nový SO 505 / IDSO 858421 s vazbou na ZSJ díl 1571472 Šipoun díl 2.
ad 28/ Rozdělení ZSJ 061891 Bystřice na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Chomutov, v obci 563102 Kadaň, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 061891 Bystřice na dva díly:
ZSJ 0618911 Bystřice díl 1 leží na katastrálním území 661899 Bystřice u Kadaně a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 407925 Kadaň;
ZSJ 0618912 Bystřice díl 2 leží na katastrálním území 661899 Bystřice u Kadaně a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 061859 Prunéřov.
Statistický obvod
SO 439 / IDSO 389731 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0618911 Bystřice díl 1,
vznikl nový SO 812 / IDSO 858439 s vazbou na ZSJ díl 0618912 Bystřice díl 2.
ad 29/ Rozdělení ZSJ 194182 Bobr na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Trutnov, v obci 579874 Žacléř, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
194182 Bobr na dva díly:
ZSJ 1941821 Bobr díl 1 leží na katastrálním území 794180 Bobr a budovy s čísly na jeho území přísluší k
části obce 194182 Bobr;
ZSJ 1941822 Bobr díl 2 leží na katastrálním území 794180 Bobr a budovy s čísly na jeho území přísluší k
části obce 194247 Žacléř.
Statistický obvod
SO 675 / IDSO 516635 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1941821 Bobr díl 1,
vznikl nový SO 705 / IDSO 858463 s vazbou na ZSJ díl 1941822 Bobr díl 2.
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ad 30/ Rozdělení ZSJ 055484 Záhostice na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Tábor, v obci 552496 Chýnov, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
055484 Záhostice na dva díly:
ZSJ 0554841 Záhostice díl 1 leží na katastrálním území 655481 Záhostice a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 055484 Záhostice;
ZSJ 0554842 Záhostice díl 2 leží na katastrálním území 655481 Záhostice a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 055476 Chýnov.
Statistický obvod
SO 297 / IDSO 304158 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0554841 Záhostice díl 1,
vznikl nový SO 719 / IDSO 858471 s vazbou na ZSJ díl 0554842 Záhostice díl 2.
ad 31/ Rozdělení ZSJ 157601 Střeziměř na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
157601 Střeziměř na dva díly:
ZSJ 1576011 Střeziměř díl 1 leží na katastrálním území 757608 Střeziměř a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 157601 Střeziměř;
ZSJ 1576011 Střeziměř díl 2 leží na katastrálním území 757608 Střeziměř a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 157597 Křištín.
Statistický obvod
SO 109 / IDSO 332381 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1576011 Střeziměř díl 1,
vznikl nový SO 767 / IDSO 858480 s vazbou na ZSJ díl 1576012 Střeziměř díl 2.
ad 32. / Rozdělení ZSJ 095303 Malčice na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov, v obci 545627 Mirkovice, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) došlo
k rozdělení ZSJ 095303 Malčice na dva díly:
ZSJ 0953031 Malčice díl 1 leží na katastrálním území 695301 Malčice a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 095303 Malčice;
ZSJ 0953032 Malčice díl 2 leží na katastrálním území 695301 Malčice a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 095311 Mirkovice.
Statistický obvod
SO 318 / IDSO 268763 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0953031 Malčice díl 1,
SO 319 / IDSO 270393 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0953032 Malčice díl 2.
ad 33/ Vznik nové ZSJ 330795 U letiště
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace soustavy ZSJ:
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Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram, v obci 540153 Drásov, s účinností od 15.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová
ZSJ a ZSJ díl 330795 U letiště. Nová ZSJ leží na katastrálním území 632074 Drásov u Příbramě a budovy
s čísly na jejím území patří do části obce 032077 Drásov.
Nová ZSJ byla vytvořena pro lokalitu, ve které budovy patří do části obce Drásov, ale je oddělena od ZSJ
Drásov budovami, které patří do části obce Skalka.
Nová ZSJ má charakter venkovské smíšené lokality.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 901 / IDSO 858447 s vazbou na ZSJ díl 3307950 U letiště.
ad 34/ Vyhlášení nového městyse 545520 Hořice na Šumavě
Obec
V okrese Český Krumlov se s účinností od 16.3.2017 se změnil typ obce 545520 Hořice na Šumavě:
dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
Česká republika má od 15.2.2017 celkem 225 městysů.
ad 35/ Vznik nové ZSJ 330825 Čakovický park
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V hlavním městě Praze 554782, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ
díl 330825 Čakovický park. Nová ZSJ leží na katastrálním území 731561 Čakovice a budovy s čísly na jejím
území patří do části obce 400751 Čakovice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro zástavbu nových bytových domů, vyčleňuje se ze ZSJ 131482 Čakovice-sever
a má charakter obytné plochy v kompaktní zástavbě. ZSJ 131482 Čakovice-sever má nyní charakter
zemědělské plochy.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 5748 / IDSO 858536 s vazbou na ZSJ díl 3308250 Čakovický park.
ad 36/ Vznik nové ZSJ 330973 Průmyslová zóna Ovčáry
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Kolín v obci 533572 Ovčáry, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová ZSJ
a ZSJ díl 330973 Průmyslová zóna Ovčáry. Nová ZSJ leží na katastrálním území 717096 Ovčáry u Kolína a
budovy s čísly na jejím území patří do části obce 117099 Ovčáry.
Nová ZSJ byla vytvořena pro zástavbu průmyslových objektů, vyčleňuje se ze ZSJ 117099 Ovčáry a má
charakter průmyslového areálu.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 564 / IDSO 858676 s vazbou na ZSJ díl 3309730 Průmyslová zóny Ovčáry.
ad 37/ Vznik nové ZSJ 330876 K Sibřině
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Praha-východ v obci 538761 Sibřina, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ a ZSJ díl 330876 K Sibřině. Nová ZSJ leží na katastrálním území 747769 Sibřina a budovy s čísly
na jejím území patří do části obce 147761 Sibřina.
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Nová ZSJ byla vytvořena pro zástavbu nových rodinných domů, vyčleňuje se ze ZSJ 147761 Sibřina a má
charakter obytné plochy v kompaktní zástavbě.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl:
vznikl nový SO 629 / IDSO 858587 s vazbou na ZSJ díl 3308760 K Sibřině.
ad 38/ Vznik nové ZSJ 330884 Na Kukli
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Praha-východ v obci 564991 Křenice, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ a ZSJ díl 330884 Na Kukli. Nová ZSJ leží na katastrálním území 675814 Křenice u Prahy a budovy
s čísly na jejím území patří do části obce 075817 Křenice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro zástavbu nových rodinných domů, vyčleňuje se ze ZSJ 075817 Křenice a má
charakter obytné plochy v kompaktní zástavbě.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 630 / IDSO 858595 s vazbou na ZSJ díl 3308840 Na Kukli.
ad 39/ Vznik nové ZSJ 330892 Na Kukli-východ
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Praha-východ v obci 538787 Sluštice, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ a ZSJ díl 330892 Na Kukli-východ. Nová ZSJ leží na katastrálním území 750808 Sluštice a budovy
s čísly na jejím území patří do části obce 150801 Sluštice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro zástavbu nových rodinných domů, vyčleňuje se ze ZSJ 150801 Sluštice a má
charakter obytné plochy v kompaktní zástavbě.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 631 / IDSO 858609 s vazbou na ZSJ díl 3308920 Na Kukli-východ.
ad 40/ Vznik nové ZSJ 330906 U Silničky
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Praha-východ v obci 564991 Křenice, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ a ZSJ díl 330906 U Silničky. Nová ZSJ leží na katastrálním území 675814 Křenice u Prahy a
budovy s čísly na jejím území patří do části obce 075817 Křenice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro zástavbu nových rodinných domů, vyčleňuje se ze ZSJ 075817 Křenice a má
charakter obytné plochy v kompaktní zástavbě.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 632 / IDSO 858617 s vazbou na ZSJ díl 3309060 U Silničky.
ad 41/ Vznik nové ZSJ 330914 V Polníku
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Praha-východ v obci 564991 Křenice, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ a ZSJ díl 330906 U Silničky. Nová ZSJ leží na katastrálním území 675814 Křenice u Prahy a
budovy s čísly na jejím území patří do části obce 075817 Křenice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro zástavbu nových rodinných domů, vyčleňuje se ze ZSJ 075817 Křenice a má
charakter obytné plochy v kompaktní zástavbě.
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Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 633 / IDSO 858625 s vazbou na ZSJ díl 3309140 V Polníku.
ad 42/ Vznik nové ZSJ 330833 Elektrárna Počerady
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Most v obci 546437 Volevčice, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová
ZSJ a ZSJ díl 330833 Elektrárna Počerady. Nová ZSJ leží na katastrálním území 725234 Volevčice a budovy
s čísly na jejím území patří do části obce 125237 Volevčice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro areál elektrárny, vyčleňuje se ze ZSJ 125237 Volevčice a má charakter
průmyslového areálu.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 570 / IDSO 858544 s vazbou na ZSJ díl 330833 Elektrárna Počerady.
ad 43/ Vznik nové ZSJ 330922 Nový Březhrad-obchodní zóna
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Hradec Králové v obci 569810 Hradec Králové, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla
vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl 330922 Nový Březhrad-obchodní zóna. Nová ZSJ leží na katastrálním území
647101 Pražské Předměstí a budovy s čísly na jejím území patří do části obce 409821 Pražské Předměstí.
Nová ZSJ byla vytvořena pro obchodní zónu, vyčleňuje se ze ZSJ 303496 V lukách a má charakter areálu
občanské vybavenosti.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 755 / IDSO 858633 s vazbou na ZSJ díl 330922 Nový Březhrad-obchodní zóna.
ad 44/ Vznik nové ZSJ 330931 Nový Březhrad
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Hradec Králové v obci 569810 Hradec Králové, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla
vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl 330931 Nový Březhrad. Nová ZSJ leží na katastrálním území 613878 Březhrad
a budovy s čísly na jejím území patří do části obce 013871 Březhrad.
Nová ZSJ byla vytvořena oddělením původní zástavby od obchodně průmyslové zóny, vyčleňuje se ze ZSJ
306746 Březhrad-obchodně průmyslová zóna a má charakter obytné plochy v kompaktní zástavbě.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 756 / IDSO 858641 s vazbou na ZSJ díl 330931 Nový Březhrad.
ad 45/ Vznik nové ZSJ 330957 Obchodní zóna u nádraží
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ a ZSJ díl 330957 Obchodní zóna u nádraží. Nová ZSJ leží na katastrálním území 717657
Pardubice a budovy s čísly na jejím území patří do části obce 415529 Zelené Předměstí (Pardubice I).
Nová ZSJ byla vytvořena pro obchodní zónu, vyčleňuje se za ZSJ 117676 Zelené Předměstí a má charakter
areálu občanské vybavenosti.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
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vznikl nový SO 812 / IDSO 858668 s vazbou na ZSJ díl 330957 Obchodní zóna u nádraží.
ad 46/ Vznik nové ZSJ 330965 Sídliště Závodu míru
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ a ZSJ díl 330957 Obchodní zóna u nádraží. Nová ZSJ leží na katastrálním území 717657
Pardubice a budovy s čísly na jejím území patří do části obce 415529 Zelené Předměstí (Pardubice I).
Nová ZSJ byla vytvořena pro sídliště bytových domů, vyčleňuje se za ZSJ 117676 Zelené Předměstí a má
charakter obytné plochy v kompaktní zástavbě.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
SO 69 / IDSO 485764, SO 92 / IDSO 485772, SO 71 / IDSO 485781, SO 73 / IDSO 485802, SO 75 / IDSO
485829, SO 72 / IDSO 485845, SO 77 / IDSO 485853 a SO 70 / IDSO 485985 návazně změnily vazbu na ZSJ
díl 330965 Sídliště Závodu míru.
ad 47/ Vznik nové ZSJ 330949 Opatovice-elektrárna východ
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice v obci 575429 Opatovice nad Labem, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla
vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl 330949 Opatovice-elektrárna východ. Nová ZSJ leží na katastrálním území
711551 Opatovice nad Labem a budovy s čísly na jejím území patří do části obce 111554 Opatovice nad
Labem.
Nová ZSJ byla vytvořena pro část areálu elektrárny, vyčleňuje se ze ZSJ 111554 Opatovice nad Labem a má
charakter průmyslového areálu.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 811 / IDSO 858650 s vazbou na ZSJ díl 330949 Opatovice-elektrárna východ.
ad 48/ Změna názvu ZSJ 019577 Opatovice-elektrárna
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice v obci 575429 Opatovice nad Labem, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) došlo
ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl 019577 Opatovice-elektrárna na nový název Opatovice–elektrárna západ.
Ke změně názvu došlo v souvislosti se vznikem nové ZSJ 330949 Opatovice-elektrárna východ.
ad 49/ Vznik nové ZSJ 330841 Chvaletice-elektrárna
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice v obci 575071 Chvaletice, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ a ZSJ díl 330841 Chvaletice-elektrárna. Nová ZSJ leží na katastrálním území 655015 Chvaletice
a budovy s čísly na jejím území patří do části obce 165697 Chvaletice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro část areálu elektrárny, vyčleňuje se ze ZSJ 055018 Hornická Čtvrť a má
charakter průmyslového areálu.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 809 / IDSO 858552 s vazbou na ZSJ díl 330841 Chvaletice-elektrárna.
ad 50/ Vznik nové ZSJ 330850 Trnávka-u elektrárny
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
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Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice v obci 530794 Trnávka, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová
ZSJ a ZSJ díl 330850 Trnávka-u elektrárny. Nová ZSJ leží na katastrálním území 744794 Trnávka a budovy
s čísly na jejím území patří do části obce 144797 Trnávka.
Nová ZSJ byla vytvořena pro část areálu elektrárny, vyčleňuje se ze ZSJ 144797 Trnávka a má charakter
průmyslového areálu.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 810 / IDSO 858561 s vazbou na ZSJ díl 330850 Trnávka-u elektrárny.
ad 51/ Změna názvu ZSJ 114260 Kunčice-střed
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Ostrava-město v obci 554821 Ostrava, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) došlo ke změně
názvu ZSJ a ZSJ díl 114260 Kunčice-střed na nový název Kunčice.
Původní název nevystihoval správně polohu ZSJ.
ad 52/ Změna názvu ZSJ 114201 Kunčice-sever
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Ostrava-město v obci 554821 Ostrava, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) došlo ke změně
názvu ZSJ a ZSJ díl 114201 Kunčice-sever na nový název Kunčice-huť.
Nový název lépe vystihuje funkční využití ZSJ.
ad 53/ Změna názvu ZSJ 114081 Vítkovice-stadion
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Ostrava-město v obci 554821 Ostrava, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) došlo ke změně
názvu ZSJ a ZSJ díl 114081 Vítkovice-stadion na nový název Zábřeh-VŽ.
Ke změně názvu došlo v souvislosti se vznikem nové ZSJ pro stavbu stadionu.
ad 54/ Vznik nové ZSJ 330981 Vítkovice-stadion
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Ostrava-město v obci 554821 Ostrava, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ a ZSJ díl 330981 Vítkovice-stadion. Nová ZSJ leží na katastrálním území 714089 Zábřeh-VŽ a
budovy s čísly na jejím území patří do části obce 414131 Vítkovice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro areál víceúčelového stadionu, vyčleňuje se ze ZSJ 114081 Zábřeh-VŽ a má
charakter areálu občanské vybavenosti.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 1328 / IDSO 858684 s vazbou na ZSJ díl 330981 Vítkovice-stadion.
ad 55/ Zrušení ZSJ 115002 U hřbitova
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla zrušena ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Ostrava-město v obci 554821 Ostrava, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla zrušena
ZSJ a ZSJ díl 115002 U hřbitova.
ZSJ 115002 U hřbitova byla sloučena se ZSJ 114910 Hrušov-střed. Hřbitov i většina bytové zástavby zanikl
v 90. letech 20. století po povodni.
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Statistický obvod
V souvislosti se zrušením ZSJ a ZSJ díl 115002 U hřbitova
SO 1064 / IDSO 687871 změnil příslušnost k ZSJ díl 1149100 Hrušov-střed.
ad 56/ Vznik nové ZSJ 330868 Klimkovice-sanatoria
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Ostrava-město v obci 599549 Klimkovice, s účinností od 20.3.2017 (pracovní účinnost) byla
vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl 330868 Klimkovice-sanatoria. Nová ZSJ leží na katastrálním území 666319
Klimkovice a budovy s čísly na jejím území patří do části obce 066290 Hýlov.
Nová ZSJ byla vytvořena pro lázeňský areál, vyčleňuje se ze ZSJ 066290 Hýlov a má charakter areálu
občanské vybavenosti.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 1327 / IDSO 858579 s vazbou na ZSJ díl 330868 Klimkovice-sanatoria.
ad 57/ Změna vymezení městských částí Brno-Nový Lískovec a Brno-Starý Lískovec
V hlavním v okrese Brno-město, ve statutárním městě 582786 Brně došlo ve dvou lokalitách ke změně hranice
městské části Brno-Nový Lískovec a Brno-Starý Lískovec.
První lokalita:
Územně technická jednotka
Ve statutárním městě 582786 Brně, s účinností od 1.4.2017 v souvislosti se změnou hranice městské části
(dodatečné oznámení) došlo k rozdělení územně technické jednotky 610283 Nový Lískovec na novou UTJ
930806 Nový Lískovec-Brno-Starý Lískovec a stávající přejmenovanou 610283 Nový Lískovec-Brno-Nový
Lískovec.
Vznikla nová územně technická jednotka 930806 Nový Lískovec-Brno-Starý Lískovec.
Nová UTJ patří do městské části 551091 Brno-Starý Lískovec, leží na katastrálním území 610283 Nový
Lískovec a je svým vymezením shodná se základní sídelní jednotkou 330809 Mezi Lískovci-Bítešská. Budovy,
které by případně ležely na území nové UTJ, by měly přidělené číslo domovní z nové části obce 416011 Nový
Lískovec (Brno-Starý Lískovec).
Současně došlo ke změně názvu stávající UTJ 610283 Nový Lískovec na nový název Nový Lískovec-BrnoStarý Lískovec.
Část obce díl
Ve statutárním městě 582786 Brně, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti se změnou hranice městské části
vznikla nová část obce díl 416011 Nový Lískovec (Brno-Starý Lískovec).
Nová část obce díl má pořadové číslo 2 v městské části Brno-Starý Lískovec.
Současně se mění název části obce dílu 411868 Nový Lískovec na nový název Nový Lískovec (Brno-Nový
Lískovec).
Do budoucna by případné budovy ležely na katastrálním území Nový Lískovec a patřily by do městské části
Brno-Starý Lískovec.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
Ve statutárním městě 582786 Brně, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti se změnou hranice městské části
vznikla nová základní sídelní jednotka a základní sídelní jednotka díl 330809 Mezi Lískovci-Bítešská.
Nová ZSJ leží na katastrálním území 610283 Nový Lískovec a budovy, které by případně ležely na území
nové ZSJ, by měly přidělené číslo domovní z nové části obce 416011 Nový Lískovec (Brno-Starý Lískovec).
Statistický obvod
Ve statutárním městě 582786 Brně, s účinností od 1.7.2014 v souvislosti se změnou hranice městské části
vznikl nový statistický obvod:
SO 1807 / IDSO 858510 s vazbou na ZSJ díl 3308090 Mezi Lískovci-Bítešská.
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Druhá lokalita:
Územně technická jednotka
Ve statutárním městě 582786 Brně, s účinností od 1.4.2017 v souvislosti se změnou hranice městské části
(dodatečné oznámení) došlo k rozdělení územně technické jednotky 612014 Starý Lískovec na novou UTJ
930814 Starý Lískovec-Brno-Nový Lískovec a stávající přejmenovanou 612014 Starý Lískovec-Brno-Starý
Lískovec.
Vznikla nová územně technická jednotka 930814 Starý Lískovec-Brno-Nový Lískovec.
Nová UTJ patří do městské části 551112 Brno-Nový Lískovec, leží na katastrálním území 612014 Starý
Lískovec a je svým vymezením shodná se základní sídelní jednotkou 330817 Mezi Lískovci-Jihlavská. Budovy,
které by případně ležely na území nové UTJ, by měly přidělené číslo domovní z nové části obce 416029 Starý
Lískovec (Brno-Nový Lískovec).
Současně došlo ke změně názvu stávající UTJ 612014 Starý Lískovec na nový název Starý Lískovec-BrnoStarý Lískovec.
Část obce díl
Ve statutárním městě 582786 Brně, s účinností od 1.4.2017 v souvislosti se změnou hranice městské části
vznikla nová část obce díl 416029 Starý Lískovec (Brno-Nový Lískovec).
Nová část obce díl má pořadové číslo 2 v městské části Brno-Starý Lískovec.
Současně se mění název části obce dílu 411906 Starý Lískovec na nový název Starý Lískovec (Brno-Starý
Lískovec).
Do budoucna by případné budovy ležely na katastrálním území Starý Lískovec a patřily by do městské části
Brno-Nový Lískovec.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
Ve statutárním městě 582786 Brně, s účinností od 1.4.2017 v souvislosti se změnou hranice městské části
vznikla nová základní sídelní jednotka a základní sídelní jednotka díl 330817 Mezi Lískovci-Jihlavská.
Nová ZSJ leží na katastrálním území 612014 Starý Lískovec a budovy, které by případně ležely na území
nové ZSJ, by měly přidělené číslo domovní z nové části obce 416029 Starý Lískovec (Brno-Nový Lískovec)
Statistický obvod
Ve statutárním městě 582786 Brně, s účinností od 1.4.2017 v souvislosti se změnou hranice městské části
vznikl nový statistický obvod:
SO 1808 / IDSO 858528 s vazbou na ZSJ díl 3308170 Mezi Lískovci-Jihlavská.

Seznam zaevidovaných změn v území od 2.4.2017 do 1.7.2017 včetně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ukončení platnosti katastrálního území 930024 Kyselka u Hradiště v obci 555347 Kyselka;
Ukončení platnosti katastrálního území 930067 Radonice u Hradiště v obci 563323 Radonice;
Zřízení nového stavebního úřadu 613211 v Brně-Jehnici;
Vznik nového katastrálního území 924270 Horky u Stínavy v obci 590061 Stínava;
Ukončení přesahu budovy z obce 533009 Uhy na území obce 532398 Chržín;
Ukončení přesahu budovy z obce 533327 Horní Kruty na území obce 534510 Úžice;
Ukončení přesahu budovy z obce 538256 Husinec na území obce 538990 Větrušice;
Ukončení přesahu budovy z obce 538370 Kostelec u Křížků na území obce 538299 Kamenice;
Ukončení přesahu budov z obce 540447 Klučenice na území obce 564559 Bohostice;
Ukončení přesahu budovy z obce 539911 Příbram na území obce 540757 Milín;
Ukončení přesahu budovy z obce 553981 Mrákov na území obce 553425 Domažlice;
Ukončení přesahu budovy z obce 559709 Žilov na území obce 578983 Tatiná;
Ukončení přesahu budovy z obce 539279 Velká Hleďsebe na území obce 554642 Mariánské Lázně;
Ukončení přesahu budovy z obce 576883 Vamberk na území obce 576921 Záměl;
Ukončení přesahu budov z obce 548383 Mladé Bříště na území obce 561843 Staré Bříště;
Ukončení přesahu budov z obce 550710 Krahulov na území obce 591742 Stařeč;
Ukončení přesahu budovy z obce 584487 Hrušky na území obce 584291 Břeclav;
Ukončení přesahu budovy z obce 589501 Hluchov na území obce 589381 Čechy pod Kosířem;
Ukončení přesahu budovy z obce 590096 Šubířov na území obce 590002 Skřípov;
Ukončení přesahu budovy z obce 592218 Huštěnovice na území obce 592013 Babice;
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Ukončení přesahu budovy z obce 592561 Salaš na území obce 592790 Velehrad;
Ukončení přesahu budovy z obce 585068 Zlín na území obce 585092 Bohuslavice u Zlína;
Ukončení přesahu budovy z obce 510297 Služovice na území obce 509574 Oldřišov;
Ukončení přesahu budovy z obce 596884 Štěpánov nad Svratkou na území obce 596914 Ujčov;
Vytvoření dílu 3 ZSJ 183351 Kounice v obci 534561 Vlastějovice;
Rozdělení ZSJ 021008 Kaliště v obci 557200 Švihov na díly;
Rozdělení ZSJ 016616 Tuřany v obci 532177 Tuřany na díly (ukončení přesahu);
Rozdělení ZSJ 174173 Hracholusky v obci 559555 Úlice na díly;
Rozdělení ZSJ 182800 Chotýš v obci 533866 Vitice na díly;
Rozdělení ZSJ 002704 Bernartice v obci 561207 Stráž na díly;
Zrušení rozdělení ZSJ 133698 Krasice v obci 589250 Prostějov na díly (sloučení dílů);
Rozdělení ZSJ 025003 Východní nádraží v obci 562335 Děčín na díly;
Rozdělení ZSJ 116416 Horní Plezom v obci 541681 Ošelín na díly;
Vznik nové ZSJ 331074 Rybitví-chemické závody v obci 575593 Rybitví;
Vznik nové ZSJ 331066 Průmyslový obvod-jih v obci 583251 Kuřim;
Vznik nové ZSJ 331031 Obchodní centrum Chodov v hlavním městě 554782 Praze;
Vznik nové ZSJ 331040 Průmyslová zóna Zlín-východ (Příluky) v obci 585068 Zlín;
Vznik nové ZSJ 331058 Průmyslová zóna Zlín-východ (Lužkovice) v obci 585068 Zlín;
Vznik nové ZSJ 331015 Kvasiny-automobilka v obci 576425 Kvasiny;
Vznik nové ZSJ 331023 Obchodně průmyslová zóna Bezděčín v obci 535419 Mladá Boleslav;
Vznik nové ZSJ 330990 Elektrárna Dětmarovice v obci 598941 Dětmarovice;
Vznik nové ZSJ 331007 Chyňava-chatová oblast v obci 531294 Chyňava;
Změna názvu ZSJ 131491 Třeboradice-jihozápad v hlavním městě 554782 Praze;
Změna názvu ZSJ 131504 Třeboradice-západ v hlavním městě 554782 Praze;
Změna příslušnosti ZSJ díl 1909690 Kamenec k části obce v obci 522775 Zámrsky (ukončení
přesahu);
46. Změna katastrální hranice mezi katastrálním územím 737411 Radčice u Plzně a 676195 Křimice
v obci 554791 Plzeň;
47. Odejmutí působnosti obecního stavebního úřadu Městskému úřadu Harrachov.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ad 1/ Ukončení platnosti katastrálního území 930024 Kyselka u Hradiště v obci 555347 Kyselka
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary v obci 555347 Kyselka s účinností od 5.4.2017 došlo k ukončení platnosti
katastrálního území 930024 Kyselka u Hradiště a jeho území bylo sloučeno s katastrálním územím 678694
Radošov u Kyselky.
Katastrální území bylo vytvořeno 31.5.2013 v rámci optimalizace vojenského újezdu 555177 Hradiště a od
1.1.2016 bylo připojeno k území obce 555347 Kyselka.
Územně technická jednotka
V okrese Karlovy Vary v obci 555347 Kyselka s účinností od 5.4.2017 v souvislosti se zrušením katastrálního
území 930024 Kyselka u Hradiště došlo k ukončení platnosti i územně technické jednotky 930024 Kyselka
u Hradiště.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary v obci 555347 Kyselka s účinností od 5.4.2017 v souvislosti se zrušením katastrálního
území 930024 Kyselka u Hradiště došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330270 Kyselka u Hradiště a ZSJ díl
3302700 Kyselka u Hradiště do katastrálního území 678694 Radošov u Kyselky.
ad 2. / Ukončení platnosti katastrálního území 930067 Radonice u Hradiště v obci 563323 Radonice
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary v obci 563323 Radonice s účinností od 21.4.2017 došlo k ukončení platnosti
katastrálního území 930067 Radonice u Hradiště a jeho území bylo sloučeno s katastrálním územím 782424
Kadaňský Rohozec.
Katastrální území bylo vytvořeno s platností od 31.5.2013 v rámci optimalizace vojenského újezdu 555177
Hradiště a od 1.1.2016 bylo připojeno k území obce 563323 Radonice.
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Územně technická jednotka
V okrese Karlovy Vary v obci 563323 Radonice s účinností od 21.4.2017 v souvislosti se zrušením
katastrálního území 930067 Radonice u Hradiště došlo i k ukončení platnosti územně technické jednotky
930067 Radonice u Hradiště.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary v obci 563323 Radonice s účinností od 21.4.2017 v souvislosti se zrušením
katastrálního území 930067 Radonice u Hradiště došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330060 Obrovice a ZSJ
díl 3300600 Obrovice do katastrálního území 782424 Kadaňský Rohozec.
ad 3/ Zřízení nového stavebního úřadu 613211 v Brně-Jehnici
Ve statutárním městě Brně byl zřízen nový Stavební úřad - Brno-Jehnice s působností v městské části BrnoJehnice (viz dopis č. MCJE 173/2017) a přenesen na něho výkon přenesené působnosti obecného stavebního
úřadu z dosavadního Stavebního úřadu – Úřadu městské části Královo Pole na základě vyhlášky č. 7/2017
Magistrátu města Brna (Statutu města Brna) s účinností od 1.5.2017.
Základní územní jednotka
Dopadem v číselnících je vymezení správního obvodu působnosti nového stavebního úřadu 613211 s názvem
Stavební úřad – Úřad městské části Brno-Jehnice na území městské části 551406 Brno-Jehnice s účinností
od 1.5.2017, který se automatizovaně promítá na základě principu skladebnosti do ostatních podřízených
číselníků. Správní obvod stavebního úřadu představuje výměru 407,3 ha, 454 budov s čísly, z toho 90 objektů
individuální rekreace, 421 bytů a dle posledního sčítání lidu v roce 2011 celkem 1079 obyvatel s trvalým
pobytem.
ad 4/ Vznik katastrálního území 924270 Horky u Stínavy v obci 590061 Stínava
Nové katastrální území vzniká na základě vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrálním
úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Prostějov, č,j. OO-2/2017-709 a to pro území
odloučeného, druhého polygonu katastrálního území 755494 Stínava. Nové katastrální území (územně
technická jednotka 924270 Horky u Stínavy) představuje území o rozloze 12,2 ha, bez budov. Obec 590061
Stínava je jednou z obcí, které se nacházejí na vícenež jednom polygonu území.
Katastrální území
V okrese Prostějov v obci 590061 Stínava s účinností od 24.5.2017 vzniklo nové katastrální území 924270
Horky u Stínavy.
Územně technická jednotka
V okrese Prostějov v obci 590061 Stínava s účinností od 24.5.2017 v souvislosti se vznikem katastrálního
území 924270 Horky u Stínavy došlo k přejmenování územně technické jednotky 755494 Stínava díl 1 na
nový název Stínava a současně došlo k přejmenování územně technické jednotky 924270 Stínava díl 2 na
nový název Horky u Stínavy.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Prostějov v obci 590061 Stínava s účinností od 24.5.2017 v souvislosti se vznikem katastrálního
území 924270 Horky u Stínavy došlo k přejmenování ZSJ 324272 Stínava (oddělená část) a ZSJ díl
3242720 Stínava (oddělená část) na nový název Horky u Stínavy.
ad 5/ Ukončení přesahu budovy z obce 533009 Uhy na území obce 532398 Chržín
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RÚIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Kladno byl zrušen přesah budovy z obce 533009 Uhy na území obce 532398 Chržín a došlo s
platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 652 / IDSO 851817 na ZSJ díl 0544370 Chržín a k aktualizaci příznaku přesahu.

149

ad 6/ Ukončení přesahu budovy z obce 533327 Horní Kruty na území obce 534510 Úžice
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Kutná Hora byl zrušen přesah budovy z obce 533327 Horní Kruty na území obce 534510 Úžice a
došlo s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 559 / IDSO 851175 na ZSJ díl 1758200 Mělník a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 7/ Ukončení přesahu budovy z obce 538256 Husinec na území obce 538990 Větrušice
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Praha-východ byl zrušen přesah budovy z obce 538256 Husinec na území obce 538990 Větrušice
a došlo s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 627 / IDSO 857866 na ZSJ díl 1811290 Větrušice a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 8/ Ukončení přesahu budovy z obce 538370 Kostelec u Křížku na území obce 538299 Kamenice
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Praha-východ byl zrušen přesah budovy z obce 538370 Kostelec u Křížku na území obce 538299
Kamenice a došlo s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 599 / IDSO 851345 na ZSJ díl 0624211 Kamenice díl 1 a aktualizaci příznaku přesahu.
ad 9/ Ukončení přesahu budov z obce 540749 Milešov na území obce 564559 Bohostice
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Příbram byl zrušen přesah budovy z obce 540749 Milešov na území obce 564559 Bohostice a došlo
s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 870 / IDSO 851604 na ZSJ díl 0036200 Těchnice a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 10/ Ukončení přesahu budovy z obce 539911 Příbram na území obce 540757 Milín
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Příbram byl zrušen přesah budovy z obce 539911 Příbram na území obce 540757 Milín a došlo s
platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 2 / IDSO 250465 na ZSJ díl 0690860 Konětopy a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 11/ Ukončení přesahu budovy z obce 553981 Mrákov na území obce 553425 Domažlice
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
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Statistický obvod
V okrese Domažlice byl zrušen přesah budovy z obce 553981 Mrákov na území obce 553425 Domažlice a
došlo s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 267 / IDSO 313408 na ZSJ díl 3018250 K Vavřinci a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 12/ Ukončení přesahu budovy z obce 559709 Žilov na území obce 578983 Tatiná
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě změny
průběhu hranice dle grafiky RÚIAN mezi obcemi 559709 Žilov a 578983 Tatiná byl ukončen přesah budov na
území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Plzeň-sever byl zrušen přesah budovy z obce 559709 Žilov na území obce 578983 Tatiná a došlo
s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost)
u SO 445 / IDSO 858048 a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 13/ Ukončení přesahu budovy z obce 539279 Velká Hleďsebe na území obce 554642 Mariánské
Lázně
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Cheb byl zrušen přesah budovy z obce 539279 Velká Hleďsebe na území obce 554642 Mariánské
Lázně a došlo s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 519 / IDSO 319309 na ZSJ díl 0916511 Rybníky díl 1 a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 14/ Ukončení přesahu budovy z obce 576883 Vamberk na území obce 576921 Záměl
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Rychnov nad Kněžnou byl zrušen přesah budovy z obce 576883 Vamberk na území obce 576921
Záměl a došlo s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 433 / IDSO 496472 na ZSJ díl 1909180 Záměl a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 15/ Ukončení přesahu budovy z obce 548383 Mladé Bříště na území obce 561843 Staré Bříště
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Pelhřimov byl zrušen přesah budovy z obce 548383 Mladé Bříště na území obce 561843 Staré
Bříště a došlo s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 340 / IDSO 283703 na ZSJ díl 1541211 Staré Bříště díl 1 a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 16/ Ukončení přesahu budov z obce 550710 Krahulov na území obce 591742 Stařeč
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Třebíč byl zrušen přesah budovy z obce 550710 Krahulov na území obce 591742 Stařeč a došlo s
platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 325 / IDSO 604925 na ZSJ díl 1552680 Stařeč a k aktualizaci příznaku přesahu.
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ad 17/ Ukončení přesahu budovy z obce 584487 Hrušky na území obce 584291 Břeclav
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Břeclav byl zrušen přesah budovy z obce 584487 Hrušky na území obce 584291 Břeclav a došlo s
platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 163 / IDSO 565474 na ZSJ díl 0136840 Louky a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 18/ Ukončení přesahu budovy z obce 589501 Hluchov na území obce 589381 Čechy pod Kosířem
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě změny
průběhu hranice dle grafiky RÚIAN mezi obcemi 589501 Hluchov a 589381 Čechy pod Kosířem byl ukončen
přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Prostějov byl zrušen přesah budovy z obce 589501 Hluchov na území obce 589381 Čechy pod
Kosířem a došlo s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost)
u SO 106 / IDSO 313424 aktualizací příznaku přesahu.
ad 19/ Ukončení přesahu budovy z obce 590096 Šubířov na území obce 590002 Skřípov
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Prostějov byl zrušen přesah budovy z obce 590096 Šubířov na území obce 590002 Skřípov a došlo
s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 434 / IDSO 598488 na ZSJ díl 1489200 Skřípov a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 20/ Ukončení přesahu budov z obce 592218 Huštěnovice na území obce 592013 Babice
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Uherské Hradiště byl zrušen přesah budovy z obce 592218 Huštěnovice na území obce 592013
Babice a došlo s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 221 / IDSO 611310 na ZSJ díl 0006550 Babice a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 21/ Ukončení přesahu budovy z obce 592561 Salaš na území obce 592790 Velehrad
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Uherské Hradiště byl zrušen přesah budovy z obce 592561 Salaš na území obce 554138 592790
Velehrad a došlo s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 563 / IDSO 851132 na ZSJ díl 1776790 Velehrad a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 22/ Ukončení přesahu budovy z obce 538744 Březnice na území obce 585092 Bohuslavice u Zlína
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
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Statistický obvod
V okrese Zlín byl zrušen přesah budovy z obce 538744 Březnice na území obce 585092 Bohuslavice u Zlína
a došlo s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 399 / IDSO 574139 na ZSJ díl 0065720 Bohuslavice u Zlína a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 23/ Ukončení přesahu budovy z obce 510297 Služovice na území obce 509574 Oldřišov
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního
registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Opava byl zrušen přesah budovy z obce 510297 Služovice na území obce 509574 Oldřišov a došlo
s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 691 / IDSO 853241 na ZSJ díl 1101080 Arnoštov a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 24/ Ukončení přesahu budovy z obce 596884 Štěpánov nad Svratkou na území obce 596914 Ujčov
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě změny
průběhu hranice dle grafiky RÚIAN mezi obcemi 596884 Štěpánov nad Svratkou a 596914 Ujčov byl ukončen
přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Žďár nad Sázavou byl zrušen přesah budovy z obce 596884 Štěpánov nad Svratkou na území obce
596914 Ujčov a došlo s platností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 555 / IDSO 628719 na ZSJ díl 1634570 Olešnička a k aktualizaci příznaku přesahu.
ad 25/ Vytvoření dílu 3 ZSJ 183351 Kounice v obci 534561 Vlastějovice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Kutná Hora, v obci 534561 Vlastějovice, s účinností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) byl vytvořen
3. díl ZSJ 183351 Kounice:
ZSJ 1833513 Kounice díl 3 leží na katastrálním území 783358 Kounice nad Sázavou a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 183385 Vlastějovice.
Statistický obvod
Vznikl nový SO 588 / IDSO 858692 s vazbou na ZSJ díl 1833513 Kounice díl 3.
ad 26/ Rozdělení ZSJ 021008 Kaliště v obci 557200 Švihov na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Klatovy, v obci 557200 Švihov, s účinností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
021008 Kaliště na dva díly:
ZSJ 0210081 Kaliště díl 1 leží na katastrálním území 621005 Kaliště u Červeného Poříčí a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 021008 Kaliště;
ZSJ 0210082 Kaliště díl 2 leží na katastrálním území 621005 Kaliště u Červeného Poříčí a budovy s čísly na
jeho území přísluší k části obce 021016 Stropčice.
Statistický obvod
SO 358 / IDSO 335525 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0210081 Kaliště díl 1,
vznikl nový SO 768 / IDSO 858706 s vazbou na ZSJ díl 0210082 Kaliště díl 2.
ad 27/ Rozdělení ZSJ 016616 Tuřany v obci 532177 Tuřany na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Kladno v obci 532177 Tuřany, s účinností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
016616 Tuřany na dva díly:
ZSJ 0166161 Tuřany díl 1 leží na katastrálním území 616605 Byseň a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 016616 Tuřany;
ZSJ 0166162 Tuřany díl 2 leží na katastrálním území 616605 Byseň a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 016608 Byseň.
Statistický obvod
SO 566 / IDSO 198668 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0166161 Tuřany díl 1,
SO 653 / IDSO 851825, který byl původně vytvořen pro přesah budovy z obce 571601 Libovice, návazně
změnil vazbu na ZSJ díl 0166162 Tuřany díl 2. Přesah budovy z obce 571601 Libovice na území obce 532177
Tuřany byl ukončen.
ad 28/ Rozdělení ZSJ 174173 Hracholusky v obci 559555 Úlice na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Plzeň-sever v obci 559555 Úlice, s účinností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 174173 Hracholusky na dva díly:
ZSJ 1741731 Hracholusky díl 1 leží na katastrálním území 774171 Hracholusky nade Mží a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 174173 Hracholusky;
ZSJ 1741732 Hracholusky díl 2 leží na katastrálním území 774171 Hracholusky nade Mží a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 174203 Nová Jezná.
Statistický obvod
SO 362 / IDSO 354881 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 1741731 Hracholusky díl 1,
vznikl nový SO 447 / IDSO 858714 s vazbou na ZSJ díl 1741732 Hracholusky díl 2.
ad 29/ Rozdělení ZSJ 182800 Chotýš v obci 533866 Vitice na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Kolín, v obci 533866 Vitice, s účinností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
182800 Chotýš na dva díly:
ZSJ 1828001 Chotýš díl 1 leží na katastrálním území 782807 Chotýš a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 182800 Chotýš;
ZSJ 1828002 Chotýš díl 2 leží na katastrálním území 782807 Chotýš a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 182788 Dobré Pole.
Statistický obvod
SO 476 / IDSO 205036 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 1828001 Chotýš díl 1,
vznikl nový SO 565 / IDSO 858722 s vazbou na ZSJ díl 1828002 Chotýš díl 2.
ad 30/ Rozdělení ZSJ 002704 Bernartice v obci 561207 Stráž na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Tachov, v obci 561207 Stráž, s účinností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
002704 Bernartice na dva díly:
ZSJ 0027041 Bernartice díl 1 leží na katastrálním území 602701 Bernartice u Stráže a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 002704 Bernartice;
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ZSJ 0027042 Bernartice díl 2 leží na katastrálním území 602701 Bernartice u Stráže a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 406805 Valcha.
Statistický obvod
SO 338 / IDSO 365661 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0027041 Bernartice díl 1,
vznikl nový SO 429 / IDSO 858731 s vazbou na ZSJ díl 0027042 Bernartice díl 2.
ad 31/ Zrušení rozdělení ZSJ 133698 Krasice v obci 589250 Prostějov na díly (sloučení dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prostějov, v obci 589250 Prostějov s účinností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 133698 Krasice na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 1336981 Krasice díl 1, který ležel na katastru 733695 Krasice a budovy na jeho
území byly evidovány v části obce 133698 Krasice,
a dílu 2 ZSJ 1336982 Krasice díl 2, který ležel na katastru 733695 Krasice a budovy na jeho území byly
evidovány v části obce 412473 Prostějov.
Díly se sloučily do ZSJ díl 1336980 Krasice, který leží na katastru 733695 Krasice a budovy na jeho území
patří do části obce 133698 Krasice.
Statistický obvod
SO 19 / IDSO 594261, 20 / IDSO 594270, 21 / IDSO 594288, 22 / IDSO 594296, 23 / IDSO 594300, 24 / IDSO
598518 a SO 60 / IDSO 598402 následně změnily vazbu na ZSJ díl 1336980 Krasice.
ad 32/ Rozdělení ZSJ 025003 Východní nádraží v obci 562335 Děčín na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
025003 Východní nádraží na dva díly:
ZSJ 0250031 Východní nádraží díl 1 leží na katastrálním území 624926 Děčín a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 407224 Děčín I-Děčín;
ZSJ 0250032 Východní nádraží díl 2 leží na katastrálním území 624926 Děčín a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 407232 Děčín II-Nové Město.
Statistický obvod
SO 21 / IDSO 378194 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0250031 Východní nádraží díl 1,
vznikl nový SO 675 / IDSO 858757 s vazbou na ZSJ díl 0250032 Východní nádraží díl 2.
ad 33/ Rozdělení ZSJ 116416 Horní Plezom v obci 541681 Ošelín na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Tachov, v obci 541681 Ošelín, s účinností od 15.5.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
116416 Horní Plezom na dva díly:
ZSJ 1164161 Horní Plezom díl 1 leží na katastrálním území 716413 Horní Plezom a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 116416 Horní Plezom;
ZSJ 1164162 Horní Plezom díl 2 leží na katastrálním území 716413 Horní Plezom a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 406881 Plezom.
Statistický obvod
SO 260 / IDSO 366471 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 1164161 Horní Plezom díl 1,
vznikl nový SO 430 / IDSO 858749 s vazbou na ZSJ díl 1164162 Horní Plezom díl 2.
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ad 34/ Vznik nové ZSJ 331074 Rybitví-chemické závody v obci 575593 Rybitví
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl pro území
průmyslového areálu v obci Rybitví:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice v obci 575593 Rybitví, s účinností od 20.6.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová
ZSJ a ZSJ díl 331074 a 3310740 Rybitví-chemické závody. Nová ZSJ leží na katastrálním území 743852
Rybitví a budovy s čísly na jejím území přísluší k části obce 143855 Rybitví.
Nová ZSJ byla vytvořena pro areál chemických závodů, vyčleňuje se ze ZSJ 143855 Rybitví a jejím vytvořením
došlo k oddělení průmyslového areálu od obytné zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 813 / IDSO 858846 s vazbou na ZSJ díl 331074 Rybitví-chemické závody.
ad 35/ Vznik nové ZSJ 331066 Průmyslový obvod-jih v obci 583251 Kuřim
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl pro území
dalšího průmyslového areálu v obci Kuřim:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Brno-venkov v obci 583251 Kuřim, s účinností od 20.6.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová
ZSJ a ZSJ díl 331066 a 3310660 Průmyslový obvod-jih. Nová ZSJ leží na katastrálním území 677655 Kuřim
a budovy s čísly na jejím území přísluší k části obce 412015 Kuřim.
Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areá, vyčleňuje se ze ZSJ 313424 Kuřimský vrch. a jejím vytvořením
došlo k oddělení průmyslového areálu od obytné zóny. Další (původní) průmyslový areál leží na severu obce.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 754 / IDSO 858838 s vazbou na ZSJ díl 331066 Průmyslový obvod-jih.
ad 36/ Vznik nové ZSJ 331031 Obchodní centrum Chodov v hlavním městě 554782 Praze
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl pro území
obchodního areálu v městské části 547034 Praha 11:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Praha v obci 554782 Praha, s účinností od 20.6.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová ZSJ
a ZSJ díl 331031 a 3310310 Obchodní centrum-Chodov. Nová ZSJ leží na katastrálním území 728225
Chodov a budovy s čísly na jejím území přísluší k části obce 400211 Chodov.
Nová ZSJ byla vytvořena pro areál obchodního centra- vyčleňuje se ze ZSJ 128287 Jižní Město II-jih. a jejím
vytvořením došlo k oddělení areálu obchodního centra od ostatní zástavby.
Charakter ZSJ: areál občanské vybavenosti.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 5749 / IDSO 858803 s vazbou na ZSJ díl 3310310 Obchodní centrum Chodov.
ad 37/ Vznik nové ZSJ 331040 Průmyslová zóna Zlín-východ (Příluky) v obci 585068 Zlín
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl pro území
průmyslového areálu ve statutárním městě Zlín:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Zlín v obci 585068 Zlín, s účinností od 20.5.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová ZSJ a
ZSJ díl 331040 a 3310400 Průmyslová zóna Zlín-východ (Příluky). Nová ZSJ leží na katastrálním území
635812 Příluky u Zlína a budovy s čísly na jejím území přísluší k části obce 035315 Příluky.
Nová ZSJ byla vytvořena pro část průmyslového areálu, která leží na katastrálním území Příluky. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 035815 Příluky a jejím vytvořením došlo k oddělení průmyslového areálu od ostatní
zástavby.
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Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 878 / IDSO 858811 s vazbou na ZSJ díl 3310400 Průmyslová zóna Zlín-východ (Příluky).
ad 38/ Vznik nové ZSJ 331058 Průmyslová zóna Zlín-východ (Lužkovice) v obci 585068 Zlín
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl pro území
průmyslového areálu ve statutárním městě Zlín:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Zlín, v obci 585068 Zlín, s účinností od 20.5.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová ZSJ a
ZSJ díl 331058 a 3310580 Průmyslová zóna Zlín-východ (Lužkovice). Nová ZSJ leží na katastrálním území
795887 Lužkovice a budovy s čísly na jejím území přísluší k části obce 195880 Lužkovice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro část průmyslového areálu, která leží na katastrálním území Lužkovice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 195880 Lužkovice a jejím vytvořením došlo k oddělení průmyslového areálu od
ostatní zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 879/ IDSO 858820 s vazbou na ZSJ díl 3310580 Průmyslová zóna Zlín-východ (Lužkovice).
ad 39/ Vznik nové ZSJ 331015 Kvasiny-automobilka v obci 576425 Kvasiny
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Rychnov nad Kněžnou v obci 576425 Kvasiny, s účinností od 20.5.2017 (pracovní účinnost) byla
vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl 331015 a 3310150 Kvasiny-automobilka. Nová ZSJ leží na katastrálním
území 678198 Kvasiny a budovy s čísly na jejím území přísluší k části obce 078191 Kvasiny.
Nová ZSJ byla vytvořena pro areál továrny na výrobu automobilů, vyčleňuje se ze ZSJ 078191 Kvasiny a jejím
vytvořením došlo k oddělení areálu továrny od ostatní zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 459 / IDSO 858781 s vazbou na ZSJ díl 3310150 Kvasiny-automobilka.
ad 40/ Vznik nové ZSJ 331023 Obchodně průmyslová zóna Bezděčín v obci 535419 Mladá Boleslav
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl pro území
obchodního areálu ve statutárním městě Mladá Boleslav:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Mladá Boleslav v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 20.6.2017 (pracovní účinnost) byla
vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl 331023 a 3310230 Obchodně průmyslová zóna Bezděčín. Nová ZSJ leží na
katastrálním území 696579 Bezděčín u Mladé Boleslavi a budovy s čísly na jejím území přísluší k části obce
096571 Bezděčín.
Nová ZSJ byla vytvořena pro zástavbu obchodně průmyslové zóny, vyčleňuje se ze ZSJ 096571 Bezděčín a
jejím vytvořením došlo k oddělení areálu od ostatní zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 646 / IDSO 858790 s vazbou na ZSJ díl 3310230 Obchodně průmyslová zóna Bezděčín.
ad 41/ Vznik nové ZSJ 330990 Elektrárna Dětmarovice v obci 598941 Dětmarovice
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl pro areál
elektrárny v obci Dětmarovice:
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Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Karviná v obci 598941 Dětmarovice, s účinností od 20.6.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ a ZSJ díl 330990 a 3309900 Elektrárna Dětmarovice. Nová ZSJ leží na katastrálním území
625965 Dětmarovice a budovy s čísly na jejím území přísluší k části obce 025968 Dětmarovice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro areál elektrárny, vyčleňuje se ze ZSJ 025968 Dětmarovice a jejím vytvořením
došlo k oddělení areálu elektrárny od ostatní zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 1167 / IDSO 858765 s vazbou na ZSJ díl 3309900 Elektrárna Dětmarovice.
ad 42/ Vznik nové ZSJ 3310070 Chyňava-chatová oblast v obci 531294 Chyňava
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl pro území
rekreačního charakteru v obci Chyňava:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Beroun v obci 531294 Chyňava, s účinností od 20.6.2017 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová
ZSJ a ZSJ díl 331007 a 3310070 Chyňava-chatová oblast. Nová ZSJ leží na katastrálním území 655449
Chyňava a budovy s čísly na jejím území přísluší k části obce 055441 Chyňava.
Nová ZSJ byla vytvořena pro poměrně rozsáhlou chatovou oblast, vyčleňuje se ze ZSJ 0554410 Chyňava a
jejím vytvořením došlo k oddělení chatové oblasti od ostatní zástavby.
Charakter ZSJ: venkovská smíšená lokalita.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
SO 402 / IDSO 858501 a SO 403 / IDSO 858773 následně změnily vazbu na ZSJ díl 3310070 Chyňavachatová oblast.
ad 43/ Změna názvu ZSJ 131491 Třeboradice-jihozápad v hlavním městě Praze
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V hlavním městě Praze 554782, s účinností od 20.6.2017 (pracovní účinnost) došlo ke změně názvu ZSJ a
ZSJ díl 131491 a 1314910 Třeboradice-jihozápad na nový název Třeboradice-za tratí.
Nový název lépe vystihuje polohu území ZSJ.
ad 44/ Změna názvu ZSJ 131504 Třeboradice-západ v hlavním městě Praze
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V hlavním městě Praze 554782, s účinností od 20.6.2017 (pracovní účinnost) došlo ke změně názvu ZSJ a
ZSJ díl 131504 a 1315040 Třeboradice-západ na nový název Třeboradice-teplárna.
Nový název lépe vystihuje převažující funkční využití ploch v dané ZSJ.
ad 45/ Změna příslušnosti ZSJ 190969 Kamenec v obci 522775 Zámrsky k části obce (ukončení
přesahu)
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě změny
příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního registru RUIAN, byl zrušen přesah
budov na území jiné obce.
Územně technická jednotka
V okrese Přerov v obci 522775 Zámrsky s účinností od 1.7.2017 (pracovní účinnost) byla ukončena platnost
ÚTJ 790966 Zámrsky-Skalička a současně došlo ke změně názvu ÚTJ 790974 Zámrsky-Zámrsky na nový
název Zámrsky. Ke změně došlo v souvislosti se změnou příslušnosti budov k části obce a ukončení přesahu
budov na území jiné obce.
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Přerov v obci 522775 Zámrsky s účinností od 1.7.2017 (pracovní účinnost) došlo ke změně
příslušnosti ZSJ díl 1909690 Kamenec k části obce, dříve část obce 148024 Skalička (obec 517747 Skalička),
nyní část obce 190977 Zámrsky (obec 522775 Zámrsky). Změnou příslušnosti budov k části obce byl
ukončen přesah těchto budov na území jiné obce.
ad 46/ Změna průběhu katastrální hranice KU 676195 Křimice a 737411 Radčice v obci 554791 Plzeň
V okrese Plzeň-město ve statutárním městě Plzni 554791 došlo s účinností od 1.7.2017 na základě rozhodnutí
Katastrálního pracoviště Plzeň – město čj. OR-293/2016-405 ke změně průběhu části katastrální hranice mezi
katastrálním územím 676195 Křimice a katastrálním územím 737411 Radčice a to na žádost Magistrátu
statutárního města Plzeň ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 5-Křimice a Městským obvodem Plzeň 7Radčice. Změnou došlo k sesouladění průběhu katastrální hranice a hranice městských obvodů ve dvou
lokalitách. Nejedná se o změnu obecní hranice a ke změně částí obcí, dílů, resp. popisných a evidenčních
čísel také nedochází, neboť na dotčeném území se budovy s přidělenými čísly nenacházejí.
První lokalita:
Územně technická jednotka
Ve statutárním městě Plzni 554791, s účinností od 1.7.2017 (pracovní účinnost) došlo k ukončení platnosti
ÚTJ 922277 Křimice-Plzeň 7-Radčice a současně došlo ke změně názvu ÚTJ 676195 Křimice-Plzeň 5-Křimice
na nový název Křimice.
Základní sídelní jednotka
Ve statutárním městě Plzni 554791, s účinností od 1.7.2017 (pracovní účinnost) v souvislosti se změnou
průběhu katastrální hranice došlo ke změně příslušnosti ZSJ 322270 Radčice-Pod Kyjovem ke katastrálnímu
území, dříve 676195 Křimice, nyní 737411 Radčice u Plzně.
Ve statutárním městě Plzni 554791, s účinností od 1.7.2017 (pracovní účinnost) v souvislosti se změnou
průběhu katastrální hranice došlo ke změně příslušnosti ZSJ 322270 Radčice-Pod Kyjovem k ÚTJ, dříve
922277 Křimice-Plzeň 7-Radčice, nyní 737411 Radčice u Plzně.
Druhá lokalita:
Územně technická jednotka
Ve statutárním městě Plzni 554791, s účinností od 1.7.2017 (pracovní účinnost) došlo k ukončení platnosti
ÚTJ 922269 Radčice u Plzně-Plzeň 5-Křimice a současně došlo ke změně názvu ÚTJ 737411 Radčice u
Plzně-Plzeň 7-Radčice na nový název Radčice u Plzně.
Základní sídelní jednotka
Ve statutárním městě Plzni 554791, s účinností od 1.7.2017 (pracovní účinnost) v souvislosti se změnou
průběhu katastrální hranice došlo ke změně příslušnosti ZSJ322261 Křimice-východ ke katastrálnímu území,
dříve 737411 Radčice u Plzně, nyní 676195 Křimice.
Ve statutárním městě Plzni 554791, s účinností od 1.7.2017 (pracovní účinnost) v souvislosti se změnou
průběhu katastrální hranice došlo ke změně příslušnosti ZSJ322261 Křimice-východ k ÚTJ, dříve 922269
Radčice u Plzně-Plzeň 5-Křimice, nyní 676195 Křimice.
ad 47/ Odejmutí působnosti obecného stavebního úřadu Městskému úřadu Harrachov
V okrese Semily došlo s účinností od 1.7.2017 na základě rozhodnutí Rady Libereckého kraje, v souladu s ust.
§ 13 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
k odejmutí působnosti obecného stavebního úřadu Městskému úřadu Harrachov.
Stavební úřad
S účinností od 1.7.2017 byla ukončena platnost Stavebnímu úřadu - Městský úřad Harrachov 503011.
Obec
Obec 577081 Harrachov přechází do působnosti Stavebního úřadu - Městský úřad Tanvald 501511.
Základní územní jednotka
ZÚJ 577081 Harrachov přechází do působnosti Stavebního úřadu - Městský úřad Tanvald 501511.
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Seznam zaevidovaných změn v území od 2.7.2017 do 1.10.2017 včetně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ukončení platnosti katastrálního území 930385 Občiny u Drahan v obci 589462 Drahany;
Ukončení platnosti katastrálního území 930407 Žleb u Prostějoviček v obci 589918 Prostějovičky;
Ukončení platnosti katastrálního území 930415 Ostatky u Křenůvek v obci 589748 Myslejovice;
Změna příslušnosti ZSJ díl 1588010 Valovice ke katastrálnímu území 664537 Katusice v obci 536008
Katusice (ukončení přesahu budov);
Ukončení přesahu budovy z obce 542903 Jarcová na území obce 544574 Oznice;
Ukončení přesahu budovy z obce 589004 Soběsuky na území obce 589195 Zdounky;
Ukončení přesahu budovy z obce 553948 Milavče na území obce 553751 Chrastavice;
Změna příslušnosti ZSJ díl 0197470 Puchverk k části obce 019721 Čermná v obci 556301 Hrádek;
Změna příslušnosti IDSO 409588 k ZSJ díl 1616592 Doubí díl 2 v obci 544531 Čtveřín;
Změna příslušnosti IDSO 237965 k ZSJ díl 0975431 Mnichovice díl 1 v obci 538493 Mnichovice;
Změna příslušnosti IDSO 447331 k ZSJ díl 0379070 Perknov I;
Vytvoření nového IDSO 858854 v ZSJ díl 1865202 Vrchoviny díl 2 v obci 574279 Nové Město nad
Metují;
Rozdělení ZSJ 060780 Nový Březenec v obci 563099 Jirkov na díly;
Ukončení rozdělení ZSJ 303852 Liščí Kopec v obci 579858 Vrchlabí na díly;
Ukončení rozdělení ZSJ 051560 Chlum v obci 572926 Hořice na díly;
Ukončení rozdělení ZSJ 319848 K Bílsku-západ v obci 572926 Hořice na díly;
Ukončení rozdělení ZSJ 021695 Malá Skalice v obci 573990 Česká Skalice na díly;
Ukončení rozdělení ZSJ 021687 Česká Skalice v obci 573990 Česká Skalice na díly;
Ukončení rozdělení ZSJ 150487 Nové Holešovice v obci 575658 Slepotice na díly;
Ukončení platnosti katastrálního území 930393 Osinky u Krumsína v obci 589667 Krumsín;

ad 1/ Ukončení platnosti katastrálního území 930385 Občiny u Drahan v obci 589462 Drahany
Katastrální území
V okrese Prostějov, v obci 589462 Drahany s účinností od 25.8.2017 došlo k ukončení platnosti
katastrálního území 930385 Občiny u Drahan a jeho území bylo sloučeno s katastrálním územím 631523
Drahany.
Katastrální území bylo vytvořeno 29.10.2013 v rámci optimalizace vojenského újezdu 592935 Březina a od
1.1.2016 bylo připojeno k území obce 589462 Drahany.
Územně technická jednotka
V okrese Prostějov, v obci 589462 Drahany s účinností od 25.8.2017 v souvislosti se zrušením katastrálního
území 930385 Občiny u Drahan došlo k ukončení platnosti územně technické jednotky 930385 Občiny u
Drahan.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Prostějov, v obci 589462 Drahany s účinností od 25.8.2017 v souvislosti se zrušením katastrálního
území 930385 Občiny u Drahan došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330388 Občiny u Drahan a ZSJ díl
3303880 Občiny u Drahan do katastrálního území 631523 Drahany.
ad 2/ Ukončení platnosti katastrálního území 930407 Žleb u Prostějoviček v obci 589918
Prostějovičky
Katastrální území
V okrese Prostějov, v obci 589918 Prostějovičky s účinností od 25.8.2017 došlo k ukončení platnosti
katastrálního území 930407 Žleb u Prostějoviček a jeho území bylo sloučeno s katastrálním územím 733709
Prostějovičky.
Katastrální území bylo vytvořeno 7.11.2013 v rámci optimalizace vojenského újezdu 592935 Březina a od
1.1.2016 bylo připojeno k území obce 589918 Prostějovičky.
Územně technická jednotka
V okrese Prostějov, v obci 589918 Prostějovičky s účinností od 25.8.2017 v souvislosti se zrušením
katastrálního území 930407 Žleb u Prostějoviček došlo k ukončení platnosti územně technické jednotky
930407 Žleb u Prostějoviček.
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Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Prostějov, v obci 589918 Prostějovičky s účinností od 25.8.2017 v souvislosti se zrušením
katastrálního území 930407 Žleb u Prostějoviček došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330400 Žleb u
Prostějoviček a ZSJ díl 3304000 Žleb u Prostějoviček do katastrálního území 733709 Prostějovičky.
ad 3/ Ukončení platnosti katastrálního území 930415 Ostatky u Křenůvek v obci 589748 Myslejovice
Katastrální území
V okrese Prostějov, v obci 589748 Myslejovice s účinností od 25.8.2017 došlo k ukončení platnosti
katastrálního území 930415 Ostatky u Křenůvek a jeho území bylo sloučeno s katastrálním územím 700525
Křenůvky.
Katastrální území bylo vytvořeno 29.10.2013 v rámci optimalizace vojenského újezdu 592935 Březina a od
1.1.2016 bylo připojeno k území obce 589748 Myslejovice.
Územně technická jednotka
V okrese Prostějov, v obci 589748 Myslejovice s účinností od 25.8.2017 v souvislosti se zrušením
katastrálního území 930415 Ostatky u Křenůvek došlo k ukončení platnosti územně technické jednotky
930415 Ostatky u Křenůvek.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Prostějov, v obci 589748 Myslejovice s účinností od 25.8.2017 v souvislosti se zrušením
katastrálního území 930415 Ostatky u Křenůvek došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330418 Ostatky u
Křenůvek a ZSJ díl 3304180 Ostatky u Křenůvek do katastrálního území 700525 Křenůvky.
ad 4/ Změna příslušnosti ZSJ 158801 Valovice ke katastrálnímu území 664537 Katusice v obci 536008
Katusice (ukončení přesahu budov)
Na základě změny průběhu hranice mezi obcemi 536008 Katusice a 565920 Sudoměř a změny příslušnosti
stavebních objektů ke katastrálnímu území, ověřeného u editora základního registru RUIAN, byl zrušen přesah
budov na území jiné obce. Ke změně došlo v souvislosti s plněním povinnosti ze zákona č. 106/2016 Sb., o
obcích (obecní zřízení), § 26a.
Územně technická jednotka
V okrese Mladá Boleslav, v obci 536008 Katusice s účinností od 5.9.2017 byla ukončena platnost ÚTJ 758809
Sudoměř-Katusice a současně došlo ke změně názvu ÚTJ 758795 Sudoměř-Sudoměř na nový název
Sudoměř. Ke změně došlo v souvislosti se změnou obecní katastrální hranice a ukončení přesahu budov na
území jiné obce.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Mladá Boleslav, v obci 536008 Katusice s účinností od 5.9.2017 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl
158801 Valovice ke katastrálnímu území, dříve katastrální území 758795 Sudoměř (obec 565920 Sudoměř),
nyní katastrální území 664537 Katusice (obec 536008 Katusice). Úpravou obecní hranice a následnou
změnou příslušnosti budov ke katastrálnímu území byl ukončen přesah těchto budov na území jiné obce.
ad 5/ Ukončení přesahu budovy z obce 542903 Jarcová na území obce 544574 Oznice
Na základě změny průběhu obecní hranice dle grafiky RÚIAN mezi obcemi 542903 Jarcová a 544574 Oznice
byl ukončen přesah budov na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Vsetín byl ukončen přesah budovy z obce 542903 Jarcová na území obce 544574 Oznice u SO 739
/ IDSO 851141 s platností od 15.9.2017 (pracovní účinnost).
ad 6/ Ukončení přesahu budovy z obce 589004 Soběsuky na území obce 589195 Zdounky
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RÚIAN, byl ukončen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Kroměříž byl ukončen přesah budovy z obce 589004 Soběsuky na území obce 589195 Zdounky u
SO 444 / IDSO 593648 a došlo s platností od 15.9.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 444 / IDSO 593648 na ZSJ díl 0181630 Cvrčovice.
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ad 7/ Ukončení přesahu budovy z obce 553948 Milavče na území obce 553751 Chrastavice
Na základě změny průběhu obecní hranice dle grafiky RÚIAN mezi obcemi 553948 Milavče a 553751
Chrastavice byl ukončen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Vsetín byl ukončen přesah budovy z obce 553948 Milavče na území obce 553751 Chrastavice u
SO 406 / IDSO 851108 s platností od 15.9.2017 (pracovní účinnost).
ad 8/ Změna příslušnosti ZSJ díl 0197470 Puchverk k části obce 019721 Čermná v obci 556301
Hrádek
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RÚIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Klatovy, v obci 556301 Hrádek došlo s platností od 15.9.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
ZSJ díl 0197470 Puchverk k části obce, dříve 019739 Kašovice, nově 019721 Čermná.
Statistický obvod
SO 306 / IDSO 334910 návazně s platností od 15.9.2017 změnil vazbu k části obce 019721 Čermná.
ad 9/ Změna příslušnosti IDSO 409588 k ZSJ díl 1616592 Doubí díl 2 v obci 544531 Čtveřín
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RÚIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Liberec, v obci 544531 Čtveřín došlo s platností od 15.9.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 518 / IDSO 409588 z dosavadní ZSJ díl 1616591 Doubí díl 1 nově k ZSJ díl 1616592 Doubí díl 2.
ad 10/ Změna příslušnosti IDSO 237965 k ZSJ díl 0975431 Mnichovice díl 1 v obci 538493 Mnichovice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RÚIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Praha-východ, v obci 538493 Mnichovice došlo s platností od 15.9.2017 (pracovní účinnost) ke
změně vazby
SO 267 / IDSO 237965 z dosavadní ZSJ díl 0975432 Mnichovice díl 2 nově k ZSJ díl 0975431 Mnichovice
díl 1.
ad 11/ Změna příslušnosti IDSO 447331 k ZSJ díl 0379070 Perknov I v obci 568414 Havlíčkův Brod
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k areálu léčebny, ověřeného
v katastru nemovitostí, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Statistický obvod
V okrese Havlíčkův Brod, v obci 568414 Havlíčkův Brod došlo s platností od 15.9.2017 (pracovní účinnost) ke
změně vazby
SO 63 / IDSO 447331 z dosavadní ZSJ díl 0379150 Psychiatrická léčebna nově k ZSJ díl 0379070 Perknov
I.
ad 12/ Vytvoření nového IDSO 858854 v ZSJ díl 1865202 Vrchoviny díl 2
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k jiné části obce, ověřeného
u editora základního registru RÚIAN, byl pro ně založen nový SO.
Statistický obvod
V okrese Náchod, v obci 574279 Nové Město nad Metují byl s platností od 15.9.2017 (pracovní účinnost)
vytvořen nový
SO 634 / IDSO 858854 s vazbou na ZSJ díl 1865202 Vrchoviny díl 2.
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ad 13/ Rozdělení ZSJ 060780 Nový Březenec v obci 563099 Jirkov na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RÚIAN, byla rozdělena ZSJ 060780 Nový Březenec na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Chomutov, v obci 563099 Jirkov, s účinností od 15.9.2017 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
060780 Nový Březenec na dva díly:
ZSJ 0607801 Nový Březenec díl 1 leží na katastrálním území 660761 Jirkov a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 407909 Jirkov;
ZSJ 0607802 Nový Březenec díl 2 leží na katastrálním území 660761 Jirkov a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 060801 Březenec.
Statistický obvod
SO 307 / IDSO 388360, SO 308 / IDSO 388378 a SO 309 / IDSO 388386 s účinností od 15.9.2017 (pracovní
účinnost) návazně změnily vazbu na ZSJ díl 0607801 Nový Březenec díl 1 a
vznikl nový SO 813 / IDSO 858862 s vazbou na ZSJ díl 0607802 Nový Březenec díl 2.
ad 14/ Ukončení rozdělení ZSJ 303852 Liščí Kopec v obci 579858 Vrchlabí na díly (sloučení dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RÚIAN, bylo ukončeno rozdělení ZSJ na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Trutnov, v obci 579858 Vrchlabí s účinností od 15.9.2017 (pracovní účinnost) bylo zrušeno rozdělení
ZSJ 303852 Liščí Kopec na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 3038521 Liščí Kopec díl 1, který ležel na katastru 786331 Podhůří-Harta a
budovy na jeho území byly evidovány v části obce 411345 Vrchlabí,
a dílu 2 ZSJ 3038522 Liščí Kopec díl 2, který ležel na katastru 786331 Podhůří-Harta a budovy na jeho území
byly evidovány v části obce 186333 Podhůří.
Díly se sloučily do ZSJ díl 3038520 Liščí Kopec, který leží na katastru 786331 Podhůří-Harta a budovy na
jeho území patří do části obce 411345 Vrchlabí.
Statistický obvod
SO 657 / IDSO 516368, 658 / IDSO 516376, 659 / IDSO 516392, 660 / IDSO 516406, 661 / IDSO 516414,
662 / IDSO 516422 a SO 620 / IDSO 516350 následně změnily vazbu na ZSJ díl 3038520 Liščí Kopec.
ad 15/ Ukončení rozdělení ZSJ 051560 Chlum v obci 572926 Hořice na díly (sloučení dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RÚIAN, bylo ukončeno rozdělení ZSJ na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Jičín, v obci 572926 Hořice s účinností od 15.9.2017 (pracovní účinnost) bylo zrušeno rozdělení ZSJ
051560 Chlum na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0515601 Chlum díl 1, který ležel na katastru 651567 Chlum u Hořic a budovy na
jeho území byly evidovány v části obce 051560 Chlum,
a dílu 2 ZSJ 0515602 Chlum díl 2, který ležel na katastru 651567 Chlum u Hořic a budovy na jeho území byly
evidovány v části obce 410241 Hořice.
Díly se sloučily do ZSJ díl 0515600 Chlum, který leží na katastru 651567 Chlum u Hořic a budovy na jeho
území patří do části obce 051560 Chlum.
Statistický obvod
SO 198 / IDSO 471470 a SO 196 / IDSO 475432 následně změnily vazbu na ZSJ díl 0515600 Chlum.
ad 16/ Ukončení rozdělení ZSJ 319848 K Bílsku-západ v obci 572926 Hořice na díly (sloučení dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RÚIAN, bylo ukončeno rozdělení ZSJ na díly.
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Jičín, v obci 572926 Hořice s účinností od 15.9.2017 (pracovní účinnost) bylo zrušeno rozdělení ZSJ
319848 K Bílsku-západ na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 3198481 K Bílsku-západ díl 1, který ležel na katastru 645214 Libonice a budovy
na jeho území byly evidovány v části obce 045217 Libonice,
a dílu 2 ZSJ 3198482 K Bílsku-západ díl 2, který ležel na katastru 645214 Libonice a budovy na jeho území
byly evidovány v části obce 410241 Hořice.
Díly se sloučily do ZSJ díl 319848 K Bílsku-západ, který leží na katastru 645214 Libonice a budovy na jeho
území patří do části obce 045217 Libonice.
Statistický obvod
SO 185 / IDSO 475408, SO 189 / IDSO 475416, SO 197 / IDSO 475441, SO 202 / IDSO 471500 a SO 203 /
IDSO 471518 následně změnily vazbu na ZSJ díl 319848 K Bílsku-západ.
ad 17/ Ukončení rozdělení ZSJ 021695 Malá Skalice v obci 573990 Česká Skalice na díly (sloučení dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RÚIAN, bylo ukončeno rozdělení ZSJ na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Jičín, v obci 573990 Česká Skalice s účinností od 15.9.2017 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení 021695 Malá Skalice na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0216951 Malá Skalice díl 1, který ležel na katastru 621692 Malá Skalice a budovy
na jeho území byly evidovány v části obce 021695 Malá Skalice,
a dílu 2 ZSJ 0216952 Malá Skalice díl 2, který ležel na katastru 621692 Malá Skalice a budovy na jeho území
byly evidovány v části obce 021687 Česká Skalice.
Díly se sloučily do ZSJ díl 0216950 Malá Skalice, který leží na katastru 621692 Malá Skalice a budovy na
jeho území patří do části obce 021695 Malá Skalice.
Statistický obvod
SO 629 / IDSO 855511, SO 224 / IDSO 478237, SO 225 / IDSO 478245 a SO 226 / IDSO 482315 následně
změnily vazbu na ZSJ díl 0216950 Malá Skalice.
ad 18/ Ukončení rozdělení ZSJ 021687 Česká Skalice v obci 573990 Česká Skalice na díly (sloučení
dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RÚIAN, bylo ukončeno rozdělení ZSJ na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Jičín, v obci 573990 Česká Skalice s účinností od 15.9.2017 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení 021687 Česká Skalice na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0216871 Česká Skalice díl 1, který ležel na katastru 621684 Česká Skalice a
budovy na jeho území byly evidovány v části obce 021687 Česká Skalice,
a dílu 2 ZSJ 0216872 Česká Skalice díl 2, který ležel na katastru 621684 Česká Skalice a budovy na jeho
území byly evidovány v části obce 021725 Spyta.
Díly se sloučily do ZSJ díl 0216870 Česká Skalice, který leží na katastru 621684 Česká Skalice a budovy
na jeho území patří do části obce 021687 Česká Skalice.
Statistický obvod
SO 210 / IDSO 478105, SO 213 / IDSO 478130, SO 214 / IDSO 478148, SO 215 / IDSO 478156, SO 216 /
IDSO 478164, SO 217 / IDSO 478172, SO 218 / IDSO 478181, SO 219 / IDSO 478199, SO 220 / IDSO
478202, SO 221 / IDSO 478211, SO 222 / IDSO 478229, SO 223 / IDSO 482765 a SO 230 / IDSO 482617
následně změnily vazbu na ZSJ díl 0216870 Česká Skalice.
ad 19/ Ukončení rozdělení ZSJ 150487 Nové Holešovice v obci 575658 Slepotice na díly (sloučení dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, bylo ukončeno rozdělení ZSJ na díly.
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice, v obci 575658 Slepotice s účinností od 15.9.2017 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 150487 Nové Holešovice na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 1504871 Nové Holešovice díl 1, který ležel na katastru 750476 Lipec u Slepotic
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 150487 Nové Holešovice,
a dílu 2 ZSJ 1504872 Nové Holešovice díl 2, který ležel na katastru 750476 Lipec u Slepotic a budovy na jeho
území byly evidovány v části obce 150479 Lipec.
Díly se sloučily do ZSJ díl 1504870 Nové Holešovice, který leží na katastru 750476 Lipec u Slepotic a
budovy na jeho území patří do části obce 150487 Nové Holešovice.
Statistický obvod
SO 713 / IDSO 490407 a SO 714 / IDSO 488259 následně změnily vazbu na ZSJ díl 1504870 Nové
Holešovice.
ad 20/ Ukončení platnosti katastrálního území 930393 Osinky u Krumsína v obci 589667 Krumsín
Katastrální území
V okrese Prostějov, v obci 589667 Krumsín s účinností od 26.9.2017 došlo k ukončení platnosti katastrálního
území 930393 Osinky u Krumsína a jeho území bylo sloučeno s katastrálním územím 675202 Krumsín.
Katastrální území bylo vytvořeno 29.10.2013 v rámci optimalizace vojenského újezdu 592935 Březina a od
1.1.2016 bylo připojeno k území obce 589667 Krumsín.
Územně technická jednotka
V okrese Prostějov, v obci 589667 Krumsín s účinností od 26.9.2017 v souvislosti se zrušením katastrálního
území 930393 Osinky u Krumsína došlo k ukončení platnosti územně technické jednotky 930393 Osinky u
Krumsína.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Prostějov, v obci 589667 Krumsín s účinností od 26.9.2017 v souvislosti se zrušením katastrálního
území 930393 Osinky u Krumsína došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330396 Osinky u Krumsína a ZSJ díl
3303960 Osinky u Krumsína do katastrálního území 675202 Krumsín.

Seznam zaevidovaných změn v území od 2.10.2017 do 1.1.2018 včetně
1. Ukončení platnosti katastrálního území 929999 Stráž u Hradiště II v obci 555584 Stráž nad Ohří;
2. Vyhlášení nového městyse 547212 Staré Město pod Landštejnem;
3. Změna příslušnosti ZSJ 320480 Číčovice nově ke katastrálnímu území 720445 Modlíkov v obci
549631 Nadějkov (ukončení přesahu);
4. Změna příslušnosti IDSO 355798 nově k ZSJ díl 1969590 Stýskaly v obci 559709 Žilov;
5. Ukončení přesahu budovy z obce 555771 Klatovy na území obce 555835 Bolešiny;
6. Ukončení přesahu budovy z obce 597082 Vlkov na území obce 596345 Osová Bítýška;
7. Ukončení přesahu budovy z obce 530883 Vlašim na území obce 532690 Ctiboř;
8. Ukončení přesahu budovy z obce 531766 Stašov na území obce 531693 Praskolesy;
9. Ukončení přesahu budovy z obce 592391 Modrá na území obce 592790 Velehrad;
10. Ukončení přesahu budovy z obce 533084 Kladruby na území obce 533076 Pavlovice;
11. Ukončení přesahu budovy z obce 580406 Javorník na území obce 571695 Leština;
12. Ukončení přesahu budovy z obce 542644 Francova Lhota na území obce 553026 Valašská Senice;
13. Ukončení přesahu budovy z obce 581283 Blansko na území obce 582166 Olomučany;
14. Změna příslušnosti ZSJ díl 1080810 Komorce nově k části obce 000931 Radlice v obci 533173
Barchovice (ukončení přesahu);
15. Změna názvu ZSJ 035297 Předmostí na nový název Frýdava;
16. Změna názvu ZSJ 302805 Pod zámečkem na nový název V Údolí;
17. Změna názvu ZSJ 036935 Zadřínové na nový název Zádřinové;
18. Změna názvu ZSJ 115444 1. máje na nový název Elektrárna Třebovice;
19. Ukončení platnosti katastrálního území 929981 Stráž u Hradiště I v obci 555584 Stráž nad Ohří;
20. Ukončení působnosti 402811 Stavebního úřadu – Městský úřad Jílové.
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ad 1/ Ukončení platnosti katastrálního území 929999 Stráž u Hradiště II v obci 555584 Stráž nad Ohří
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555584 Stráž nad Ohří s účinností od 4.12.2017 došlo k ukončení platnosti
katastrálního území 929999 Stráž u Hradiště II a jeho území bylo sloučeno s katastrálním územím 756440
Stráž nad Ohří.
Katastrální území bylo vytvořeno 31.5.2013 v rámci optimalizace vojenského újezdu 592935 Březina a od
1.1.2016 bylo připojeno k území obce 555584 Stráž nad Ohří.
Územně technická jednotka
V okrese Karlovy Vary, v obci 555584 Stráž nad Ohří s účinností od 4.12.2017 v souvislosti se zrušením
katastrálního území 929999 Stráž u Hradiště II došlo k ukončení platnosti územně technické jednotky 929999
Stráž u Hradiště II.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555584 Stráž nad Ohří s účinností od 4.12.2017 v souvislosti se zrušením
katastrálního území 929999 Stráž u Hradiště II došlo ke změně příslušnosti ZSJ 329991 Stráž u Hradiště II
a ZSJ díl 3209910 Stráž u Hradiště II do katastrálního území 756440 Stráž nad Ohří.
ad 2/ Vyhlášení nového městyse 547212 Staré Město pod Landštejnem
Obec
V okrese Jindřichův Hradec se s účinností od 6.12.2017 se změnil typ obce 547212 Staré Město pod
Landštejnem:
dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
Česká republika má od 6.12.2017 celkem 226 městysů.
ad 3/ Změna příslušnosti ZSJ 320480 Číčovice nově ke katastrálnímu území 720445 Modlíkov v obci
549631 Nadějkov (ukončení přesahu);
Na základě změny průběhu hranice mezi obcemi 549631 Nadějkov a 598852 Vlksice a změny příslušnosti
stavebních objektů ke katastrálnímu území, ověřeného u editora základního registru RUIAN, byl zrušen přesah
budov na území jiné obce. Ke změně došlo v souvislosti s plněním povinnosti ze zákona č. 106/2016 Sb., o
obcích (obecní řízení), § 26a.
Územně technická jednotka
V okrese Tábor, v obci 549631 Nadějkov s účinností od 15.12.2017 byla ukončena platnost ÚTJ 920487
Střítež u Milevska-Nadějkov a současně došlo ke změně názvu ÚTJ 784168 Střítež u Milevska-Vlksice na
nový název Střítež u Milevska. Ke změně došlo v souvislosti se změnou obecní hranice a ukončení přesahu
na území jiné obce.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Tábor, v obci 549631 Nadějkov s účinností od 15.12.2017 došlo ke změně příslušnosti ZSJ 320480
Číčovice a ZSJ díl 3204800 Číčovice ke katastrálnímu území, dříve katastrální území 784168 Střítež u
Milevska, nově katastrální území 720445 Modlíkov..
Statistický obvod
SO 393 / IDSO 305103 návazně změnil vazbu ke katastrálnímu území 720445 Modlíkov.
ad 4/ Změna příslušnosti IDSO 355798 nově k ZSJ díl 1969590 Stýskaly v obci 559709 Žilov
Na základě změny průběhu hranice dle grafiky RÚIAN mezi obcemi 578983 Tatiná a 559709 Žilov, byla
provedena aktualizace vazby IDSO na ZSJ díl.
Statistický obvod
V okrese Plzeň-sever došlo v souvislosti se změnou hranice mezi obcemi 559709 Žilov a 578983 Tatiná a s
platností od 15.12.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 437 / IDSO 355798 na ZSJ díl 1969590 Stýskaly.
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ad 5/ Ukončení přesahu budovy z obce 555771 Klatovy na území obce 555835 Bolešiny
Na základě změny průběhu obecní hranice dle grafiky RÚIN mezi obcemi 555771 Klatovy a 555835 Bolešiny
byl ukončen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Klatovy byl ukončen přesah budovy z obce 555771 Klatovy na území obce 555835 Bolešiny u SO
746 / IDSO 851094 s platností od 15.12.2017 (pracovní účinnost).
ad 6/ Ukončení přesahu budovy z obce 597082 Vlkov na území obce 596345 Osová Bítýška
Na základě změny průběhu obecní hranice dle grafiky RÚIN mezi obcemi 597082 Vlkov a 596345 Osová
Bítýška byl ukončen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Žďár nad Sázavou byl ukončen přesah budovy z obce 597082 Vlkov na území obce 596345 Osová
Bítýška u SO 687 / IDSO 628735 s platností od 15.12.2017 (pracovní účinnost).
ad 7/ Ukončení přesahu budovy z obce 530883 Vlašim na území obce 532690 Ctiboř
Na základě změny průběhu obecní hranice dle grafiky RÚIN mezi obcemi 530883 Vlašim a 532690 Ctiboř byl
ukončen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Benešov byl ukončen přesah budovy z obce 530883 Vlašim na území obce 532690 Ctiboř u SO
882 / IDSO 851809 s platností od 15.12.2017 (pracovní účinnost). Současně byla změněna vazba IDSO
851908 na ZSJ díl 1834910 Za zahradami.
ad 8/ Ukončení přesahu budovy z obce 531766 Stašov na území obce 531693 Praskolesy
Na základě změny průběhu obecní hranice dle grafiky RÚIN mezi obcemi 531766 Stašov a 531693 Praskolesy
byl ukončen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Beroun byl ukončen přesah budovy z obce 531766 Stašov na území obce 531693 Praskolesy u
SO 314 / IDSO 192601 s platností od 15.12.2017 (pracovní účinnost).
ad 9/ Ukončení přesahu budovy z obce 592391 Modrá na území obce 592790 Velehrad
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Uherské Hradiště byl zrušen přesah budovy z obce 592391 Modrá na území obce 592790 Velehrad
a došlo s platností od 15.12.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 562/ IDSO 851124 na ZSJ díl 1776790 Velehrad.
ad 10/ Ukončení přesahu budovy z obce 533084 Kladruby na území obce 533076 Pavlovice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Benešov byl zrušen přesah budovy z obce 533084 Kladruby na území obce 533076 Pavlovice a
došlo s platností od 15.12.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 879/ IDSO 851311 na ZSJ díl 1185080 Pavlovice.
ad 11/ Ukončení přesahu budovy z obce 580406 Javorník na území obce 571695 Leština
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
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Statistický obvod
V okrese Ústí nad Orlicí byl zrušen přesah budovy z obce 580406 Javorník na území obce 571695 Leština a
došlo s platností od 15.12.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 312/ IDSO 525171 na ZSJ díl 0805190 Podhořany u Nových Hradů.
ad 12/ Ukončení přesahu budovy z obce 542644 Francova Lhota na území obce 553026 Valašská Senice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Vsetín byl zrušen přesah budovy z obce 542644 Francova Lhota na území obce 553029 Valašská
Senice a došlo s platností od 15.12.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 740/ IDSO 851159 na ZSJ díl 1762900 Valašská Senice.
ad 13/ Ukončení přesahu budovy z obce 581283 Blansko na území obce 582166 Olomučany
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Blansko byl zrušen přesah budovy z obce 581283 Blansko na území obce 582166 Olomučany a
došlo s platností od 15.12.2017 (pracovní účinnost) ke změně vazby
SO 443/ IDSO 851728 na ZSJ díl 1109570 Olomučany.
ad 14/ Změna příslušnosti ZSJ díl 1080810 Komorce nově k části obce 000931 Radlice v obci 533173
Barchovice (ukončení přesahu)
Na základě změny příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřené u editora základního registru RUIAN,
byl zrušen přesah budov obce 564796 Výžerky na území obce 533173 Barchovice. Ke změně došlo
v souvislosti s plněním povinnosti ze zákona č. 106/2016 Sb., o obcích (obecní řízení), § 26a.
Územně technická jednotka
V okrese Kolín, v obci 533173 Barchovice s účinností od 15.12.2017 byla ukončena platnost ÚTJ 708089
Radlice u Barchovic-Výžerky a současně došlo ke změně názvu ÚTJ 600938 Radlice u BarchovicBarchovice na nový název Radlice u Barchovic. Ke změně došlo v souvislosti s ukončením přesahu budov
z obce 564796 Výžerky na území obce 533173 Barchovice.
V okrese Kolín, v obci 533173 Barchovice s účinností od 15.12.2017 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl
1080810 Komorce k části obce, dříve část obce 108138 Výžerky v obci 564796 Výžerky, nově část obce
000931 Radlice v obci 533173 Barchovice..
Statistický obvod
SO 578 / IDSO 205150 návazně změnil vazbu k části obce 000931 Radlice.
ad 15/ Změna názvu ZSJ 114260 Kunčice-střed
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov v obci 545716 Přední Výtoň, s účinností od 15.12.2017 (pracovní účinnost) došlo ke
změně názvu ZSJ 035297 a ZSJ díl 0352970 Předmostí na nový název Frýdava.
Změna názvu byla provedena na návrh Názvoslovné komise ČÚZK a obce.
ad 16/ Změna názvu ZSJ 3028050 Pod zámečkem
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Děčín v obci 562777 Rumburk, s účinností od 15.12.2017 (pracovní účinnost) došlo ke změně
názvu ZSJ 302805 a ZSJ díl 3028050 Pod zámečkem na nový název V Údolí.
Změna názvu byla provedena na návrh Názvoslovné komise ČÚZK.
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ad 17/ Změna názvu ZSJ 036935 Zadřínové
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Zlín v obci 585220 Halenkovice, s účinností od 15.12.2017 (pracovní účinnost) došlo ke změně
názvu ZSJ 036935 a ZSJ díl 0369350 Zadřínové na nový název Zádřinové.
Změna názvu byla provedena na návrh Názvoslovné komise ČÚZK.
ad 18/ Změna názvu ZSJ 115444 1. máje
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Ostrava-město v obci 554821 Ostrava, s účinností od 15.12.2017 (pracovní účinnost) došlo ke
změně názvu ZSJ 115444 a ZSJ díl 1154440 1. máje na nový název Elektrárna Třebovice.
V současné době je pro areál elektrárny oficiálně používán název Elektrárna Třebovice, název 1. máje je
zastaralý.
ad 19/ Ukončení platnosti katastrálního území 929981 Stráž u Hradiště I v obci 555584 Stráž nad Ohří
Katastrální území
V okrese Karlovy Vary, v obci 555584 Stráž nad Ohří s účinností od 27.12.2017 došlo k ukončení platnosti
katastrálního území 929981 Stráž u Hradiště I a jeho území bylo sloučeno s katastrálním územím 756440
Stráž nad Ohří.
Katastrální území bylo vytvořeno 31.5.2013 v rámci optimalizace vojenského újezdu 592935 Březina a od
1.1.2016 bylo připojeno k území obce 555584 Stráž nad Ohří.
Územně technická jednotka
V okrese Karlovy Vary, v obci 555584 Stráž nad Ohří s účinností od 27.12.2017 v souvislosti se zrušením
katastrálního území 929981 Stráž u Hradiště I došlo k ukončení platnosti územně technické jednotky 929981
Stráž u Hradiště I.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary, v obci 555584 Stráž nad Ohří s účinností od 27.12.2017 v souvislosti se zrušením
katastrálního území 929981 Stráž u Hradiště I došlo ke změně příslušnosti ZSJ 329983 Stráž u Hradiště I
a ZSJ díl 3209830 Stráž u Hradiště I do katastrálního území 756440 Stráž nad Ohří.
ad 20/ Odnětí působnosti 402811 Stavebního úřadu - Městský úřad Jílové
Rada Ústeckého kraje vydala podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nařízení o odnětí působnosti obecného stavebního úřadu
Městskému úřadu Jílové, s platností od 1.1.2018. Ve správním obvodu zaniklého stavebního úřadu bude od
1.1.2018 vykonávat působnost obecného stavebního úřadu Magistrát Města Děčín.
Stavební úřad
S účinností od 1.1.2018 byla ukončena platnost Stavebnímu úřadu - Městský úřad Jílové.
Obec
Obec 562564 Jílové přechází do působnosti Stavebního úřadu – Magistrát města Děčín.
Základní územní jednotka
ZÚJ 562564 Jílové přechází do působnosti Stavebního úřadu - Magistrát města Děčín.
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Rok 2018
Seznam zaevidovaných změn v území od 2.1.2018 do 1.4.2018 včetně
Vznik nového katastrálního území 669067 Jerusalem v obci 539911 Příbram;
Ukončení platnosti katastrálního území 798347 Hundorf v obci 536148 Javorník;
Ukončení přesahu budovy z obce 534030 Čestín na území obce 534323 Petrovice II;
Ukončení rozdělení ZSJ 086941 Patřín v obci 537446 Loučeň na díly (sloučení dílů);
Vznik nové ZSJ 331082 U Lesoparku v hlavním městě Praze 554782;
Vznik nové ZSJ 331091 Letňanské zahrady v hlavním městě Praze 554782;
Vznik nové ZSJ 331104 Nové Chabry v hlavním městě Praze 554782;
Vznik nové ZSJ 331112 Nad úvozem v hlavním městě Praze 554782;
Vznik nové ZSJ 331121 Vysoká škola v obci 544256 České Budějovice;
Změna názvu ZSJ 021954 Vysoká škola v obci 544256 České Budějovice na nový název U
Stromovky;
11. Vznik nové ZSJ 331139 Dlouhé role v obci 545228 Včelná;
12. Vznik nové ZSJ 331147 Průmyslový park Vlčovice v obci 599565 Kopřivnice;
13. Změna názvu ZSJ 091634 Kasárna Hamrníky v obci 554642 Mariánské Lázně na nový název Bývalá
kasárna Hamrníky;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ad 1/ Vznik nového katastrálního území 669067 Jerusalem v obci 539911 Příbram
Na základě vytvoření nového katastrálního území 669067 Jerusalem, změny průběhu hranice mezi obcemi
598402 Háje a 539911 Příbram a změny příslušnosti stavebních objektů ke katastrálnímu území, ověřeného
u editora základního registru RUIAN, byl zrušen přesah budov na území jiné obce. Ke změně došlo
v souvislosti s plněním povinnosti ze zákona č. 106/2016 Sb., o obcích (obecní řízení), § 26a.
Katastrální území
V okrese Příbram v obci 539911 Příbram s účinností od 1.2.2018 vzniklo nové katastrální území 669067
Jerusalem.
Katastrální území se vyčleňuje z KU 636550 Háje u Příbramě a bylo vytvořeno pro budovy z části obce 069060
Jerusalem a 069078 Jesenice z obce 539911 Příbram, které ležely na území sousední obce 598402 Háje.
Vytvořením katastrálního území 669067 Jerusalem a jeho přiřazení obci 539911 Příbram byl zrušen přesah
budov příslušných k částem obce 069060 Jerusalem a 069078 Jesenice na území jiné obce.
Územně technická jednotka
V okrese Příbram v obci 539911 Příbram s účinností od 1.2.2018 byla přejmenovaná územně technická
jednotka 669067 Háje u Příbramě-Příbram díl 1 na nový název Jerusalem. Tato ÚTJ byla vytvořena
k 1.1.2001 za účelem identifikace přesahu budov z části obce 069060 Jerusalem z obce 539911 Příbram na
území sousední obce 598402 Háje. Nyní je nositelkou kódu pro nové katastrální území 669067 Jerusalem,
čímž je zajištěna kontinuita identifikace dané lokality.
V okrese Příbram v obci 539911 Příbram s účinností od 1.2.2018 byla ukončena platnost ÚTJ 669075 Háje
u Příbramě-Příbram díl 2. Tato ÚTJ byla vytvořena k 1.1.2001 kvůli identifikaci přesahu budov z části obce
069078 Jesenice z obce 539911 Příbram na území sousední obce 598402 Háje.
Území ÚTJ 669067 Háje u Příbramě-Příbram díl 1 (na kterém leží budovy z části obce 069060 Jerusalem) a
669075 Háje u Příbramě-Příbram díl 2 (na kterém leží budovy z části obce 069078 Jesenice) byla sloučena
do nového katastrálního území 669067 Jerusalem a patří nově obci 539911 Příbram.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram v obci 539911 Příbram s účinností od 1.2.2018 v souvislosti se vznikem nového
katastrálního území 669067 Jerusalem došlo ke změně příslušnosti ZSJ 069060 Jerusalem a ZSJ díl
0690600 Jerusalem do nového katastrálního území 669067 Jerusalem. Území ZSJ 069060 Jerusalem bylo
shodné s územím ÚTJ 669067 Háje u Příbramě-Příbram díl 1.
V okrese Příbram v obci 539911 Příbram s účinností od 1.2.2018 v souvislosti se vznikem nového
katastrálního území 669067 Jerusalem došlo ke změně příslušnosti ZSJ 069078 Jesenice a ZSJ díl
0690780 Jesenice do nového katastrálního území 669067 Jerusalem. Území ZSJ 069078 Jesenice bylo
shodné s územím ÚTJ 669075 Háje u Příbramě-Příbram díl 2.
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V okrese Příbram v obci 539911 Příbram s účinností od 1.2.2018 v souvislosti se vznikem nového
katastrálního území 669067 Jerusalem a sloučení dvou UTJ došlo ke změně příslušnosti ZSJ 069078
Jesenice a ZSJ díl 0690780 Jesenice do ÚTJ 669067 Jerusalem.
Příslušnost ZSJ 069060 Jerusalem a ZSJ díl 0690600 Jerusalem do přejmenované ÚTJ 669067 Jerusalem
se nemění.
ad 2/ Ukončení platnosti katastrálního 798347 Hundorf v obci 536148 Javorník
Katastrální území
V okrese Jeseník v obci 536148 Javorník s účinností do 20.2.2018 došlo k ukončení platnosti katastrálního
území 798347 Hundorf a jeho území bylo sloučeno s katastrálním územím 604674 Horní Hoštice.
Území bývalého KU pokrývají lesy a nenachází se na něm žádná budova.
Územně technická jednotka
V okrese Jeseník v obci 536148 Javorník s účinností do 20.2.2018 došlo v souvislosti s ukončením platnosti
KU 798347 Hundorf k ukončení platnosti ÚTJ 798347 Hundorf a její území bylo sloučeno s ÚTJ 604674
Horní Hoštice.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Jeseník v obci 536148 Javorník s účinností do 20.2.2018 došlo v souvislosti s ukončením platnosti
KU 798347 Hundorf ke změně příslušnosti ZSJ 198340 Hundorf a ZSJ díl 1983400 Hundorf do
katastrálního území 604674 Horní Hoštice.
V okrese Jeseník v obci 536148 Javorník s účinností do 20.2.2018 došlo v souvislosti s ukončením platnosti
KU 798347 Hundorf ke změně příslušnosti ZSJ 198340 Hundorf a ZSJ díl 1983400 Hundorf do ÚTJ 604674
Horní Hoštice.
ad 3/ Ukončení přesahu budovy z obce 534030 Čestín na území obce 534323 Petrovice II
Na základě změny průběhu obecní hranice dle grafiky RÚIAN mezi obcemi 534030 Čestín a 534323 Petrovice
II byl ukončen přesah budov na území jiné obce. Ke změně došlo v souvislosti s plněním povinnosti ze zákona
č. 106/2016 Sb., o obcích (obecní řízení), § 26a.
Statistický obvod
V okrese Kutná Hora byl ukončen přesah budovy z obce 534030 Čestín na území obce 534323 Petrovice II
u SO 233 / IDSO 212156 s platností od 15.3.2018 (pracovní účinnost).
ad 4/ Zrušení rozdělení ZSJ 086941 Patřín v obci 537446 Loučeň (sloučení dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Nymburk v obci 537446 Loučeň s účinností od 15.3.2018 (pracovní účinnost) bylo zrušeno rozdělení
ZSJ 086941 Patřín na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0869411 Patřín díl 1, který ležel na katastru 686948 Patřín a budovy na jeho
území byly evidovány v části obce 086941 Patřín,
a dílu 2 ZSJ 0869412 Patřín díl 2, který ležel na katastru 686948 Patřín a budovy na jeho území byly evidovány
v části obce 086932 Loučeň.
Díly se sloučily do ZSJ díl 0869410 Patřín, který leží na katastru 686948 Patřín a budovy na jeho území
přísluší k části obce 086941 Patřín.
Statistický obvod
SO 185 / IDSO 231479 následně změnil vazbu na ZSJ díl 0869410 Patřín.
ad 5/ Vznik nové ZSJ 331082 U Lesoparku v hlavním městě Praze
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V hlavním městě Praze 554782 s účinností od 20.3.2018 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová ZSJ
331082 a ZSJ díl 3310820 U Lesoparku. Nová ZSJ leží na katastrálním území 731439 Letňany a budovy
s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 400807 Letňany.
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Nová ZSJ byla vytvořena pro novou zástavbu rodinných domů, vyčleňuje se ze ZSJ 131458 LetňanyPrůmyslový obvod a jejím vytvořením došlo k oddělení zástavby nových rodinných domů od průmyslové
zástavby.
Charakter ZSJ: obytná plocha.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 5750 / IDSO 858871 s vazbou na ZSJ díl 3310820 U Lesoparku.
ad 6/ Vznik nové ZSJ 331091 Letňanské zahrady v hlavním městě Praze
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V hlavním městě Praze 554782 s účinností od 20.3.2018 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová ZSJ
331091 a ZSJ díl 3310910 Letňanské zahrady. Nová ZSJ leží na katastrálním území 731439 Letňany a
budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 400807 Letňany.
Nová ZSJ byla vytvořena pro novou zástavbu bytových domů. Jedna část nové ZSJ (SO 5751 / IDSO 858889)
se vyčleňuje ze ZSJ 131458 Letňany-Průmyslový obvod a jejím vytvořením došlo k oddělení zástavby nových
bytových domů od průmyslové zástavby a druhá část ZSJ (SO 5752 / IDSO 858897) se vyčleňuje ze ZSJ
131440 Letňany-sever a jejím vytvořením došlo k oddělení zástavby nových bytových domů od původní
zástavby rodinných domů.
Charakter ZSJ: obytná plocha.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 5751 / IDSO 858889 a SO 5752 / IDSO 858897 s vazbou na ZSJ díl 3310910 Letňanské
zahrady.
ad 7/ Vznik nové ZSJ 331104 Nové Chabry v hlavním městě Praze
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V hlavním městě Praze 554782 s účinností od 20.3.2018 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová ZSJ
331104 a ZSJ díl 3311040 Nové Chabry. Nová ZSJ leží na katastrálním území 730599 Dolní Chabry a budovy
s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 400661 Dolní Chabry.
Nová ZSJ byla vytvořena pro novou zástavbu bytových domů, vyčleňuje se ze ZSJ 130346 Beranov a jejím
vytvořením došlo k oddělení zástavby nových bytových domů od areálu občanské vybavenosti.
Charakter ZSJ: obytná plocha.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 5753 / IDSO 858901 s vazbou na ZSJ díl 3311040 Nové Chabry.
ad 8/ Vznik nové ZSJ 331112 Nad úvozem v hlavním městě Praze
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V hlavním městě Praze 554782 s účinností od 20.3.2018 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová ZSJ
331112 a ZSJ díl 3311120 Nad úvozem. Nová ZSJ leží na katastrálním území 730599 Dolní Chabry a pokud
by na jejím území vznikly budovy s čísly, byly by evidovány v části obce 400661 Dolní Chabry.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 130346 Beranov a byla vytvořena pro rezervní plochu, která vznikla po oddělení
zástavby nových bytových domů (ZSJ 331104 Nové Chabry) a stávající občanské vybavenosti (ZSJ 130346
Beranov).
Charakter ZSJ: rezervní plocha.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 5754 / IDSO 858919 s vazbou na ZSJ díl 3311120 Nad úvozem.
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ad 9/ Vznik nové ZSJ 331121 Vysoká škola v obci 544256 České Budějovice
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese České Budějovice v obci 544256 České Budějovice s účinností od 20.3.2018 (pracovní účinnost)
byla vytvořena nová ZSJ 331121 a ZSJ díl 3311210 Vysoká škola. Nová ZSJ leží na katastrálním území
621943 České Budějovice 2 a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 403873 České
Budějovice 2.
Nová ZSJ byla vytvořena pro areál vysoké školy a jejím vytvořením byl oddělen areál od zástavby rodinných
domů. ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 021954 Vysoká škola, která původně zahrnovala areál vysoké školy i obytnou
zástavbu a u které došlo ke změně názvu na nový název U Stromovky.
Charakter ZSJ: Areál občanské vybavenosti.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
SO 20 / IDSO 255254, SO 21 / IDSO 255262 a SO 22 / IDSO 255271 změnily vazbu na ZSJ díl 3311210
Vysoká škola.
ad 10/ Změna názvu ZSJ 021954 Vysoká škola v obci 544256 České Budějovice na nový název U
Stromovky
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese České Budějovice v obci 544256 České Budějovice s účinností od 20.3.2018 (pracovní účinnost)
v souvislosti se vznikem nové ZSJ 331121 a ZSJ díl 3311210 Vysoká škola došlo ke změně názvu ZSJ 021954
a ZSJ díl 0219540 Vysoká škola na nový název U Stromovky.
Nový název odlišuje obytnou zástavbu od areálu školy a lépe vystihuje využití území ZSJ.
ad 11/ Vznik nové ZSJ 331139 Dlouhé role v obci 545228 Včelná
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese České Budějovice v obci 545228 Včelná s účinností od 20.3.2018 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ 331139 a ZSJ díl 3311390 Dlouhé role. Nová ZSJ leží na katastrálním území 777382 Včelná a
budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 177385 Včelná.
Nová ZSJ byla vytvořena pro novou zástavbu rodinných domů, vyčleňuje se ze ZSJ 177385 Včelná a jejím
vytvořením došlo k oddělení zástavby nových rodinných domů od původní zástavby.
Charakter ZSJ: venkovská smíšená lokalita.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 1016 / IDSO 858927 s vazbou na ZSJ díl 3311390 Dlouhé role.
ad 12/ Vznik nové ZSJ 331147 Průmyslový park Vlčovice v obci 599565 Kopřivnice
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Nový Jičín v obci 599565 Kopřivnice s účinností od 20.3.2018 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ 331147 a ZSJ díl 3311470 Průmyslový park Vlčovice. Nová ZSJ leží na katastrálním území
783901 Vlčovice a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 183903 Vlčovice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areál, vyčleňuje se ze ZSJ 183903 Vlčovice, navazuje na areál Tatry
Kopřivnice a jejím vytvořením došlo k oddělení obytné zástavby od průmyslového areálu.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 663 / IDSO 858935 s vazbou na ZSJ díl 3311470 Průmyslový park Vlčovice.
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ad 13/ Změna názvu ZSJ 091634 Kasárna Hamrníky v obci 554642 Mariánské Lázně na nový název
Bývalá kasárna Hamrníky
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Cheb v obci 554642 Mariánské Lázně s účinností od 20.3.2018 (pracovní účinnost) došlo ke změně
názvu ZSJ 091634 a ZSJ díl 0916340 Kasárna Hamrníky na nový název Bývalá kasárna Hamrníky.
Nový název lépe vystihuje současné využití území ZSJ. Bývalá kasárna byla zrušena a na území se nyní
nenacházejí žádné budovy.

Seznam zaevidovaných změn v území od 2.4.2018 do 1.7.2018 včetně
1. Ukončení platnosti katastrálního území 930504 Domašov nad Bystřicí I v obci 545279 Domašov nad
Bystřicí;
2. Ukončení platnosti katastrálního území 930636 Jívová I v obci 503142 Jívová;
3. Změna příslušnosti ZSJ díl 1034540 Nepomucké Zalány nově k části obce 103446 Nepomuk
(ukončení přesahu budov z obce 541231 Rožmitál pod Třemšínem na území obce 564524 Nepomuk);
4. Ukončení přesahu budov z obce 537047 Bříství na území obce 537993 Vykáň;
5. Ukončení přesahu budov z obce 530956 Opatovice I na území obce 534021 Červené Janovice;
6. Ukončení přesahu budov z obce 532819 Slaný na území obce 571512 Kutrovice;
7. Změna příslušnosti ZSJ díl 0739970 Nakléřov nově k části obce 120090 Petrovice v obci 568147
Petrovice;
8. Změna příslušnosti ZSJ díl 0816210 Pomezná nově k části obce 081612 Libá v obci 554618 Libá;
9. Vytvoření 3. dílu ZSJ 140104 Svojše v obci 557021 Rejštejn;
10. Rozdělení ZSJ 063983 Ráj-východ v obci 598917 Karviná na díly;
11. Rozdělení ZSJ 081850 Libecina v obci 580562 Libecina na díly;
12. Rozdělení ZSJ 059862 Staré Hory v obci 586846 Jihlava na díly;
13. Rozdělení ZSJ 320200 Olivětín-východ v obci 573922 Broumov na díly;
14. Rozdělení ZSJ 074446 Krchleby v obci 534153 Krchleby na díly;
15. Rozdělení ZSJ 090239 Malá Morávka v obci 597601 Malá Morávka na díly;
16. Rozdělení ZSJ 054194 Rohanov v obci 550264 Chroboly na díly;
17. Rozdělení ZSJ 187909 Svobodné Hamry v obci 572551 Vysočina na díly;
18. Rozdělení ZSJ 053597 Choustník v obci 552470 Choustník na díly;
19. Vznik nové části obce 416037 Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle v obci 565997 Bitozeves;
20. Ukončení platnosti katastrálních území 930598 Hlubočky I, 930601 Hlubočky II, 930610 Hlubočky III
a 930628 Hlubočky IV v obci 502146 Hlubočky;
21. Ukončení přesahu budov z obce 575984 Vlčí Habřina na území obce 576018 Vyšehněvice;
22. Ukončení přesahu budov z obce 596302 Olší na území obce 596400 Pernštejnské Jestřabí;
23. Ukončení přesahu budov z obce 542644 Francova Lhota na území obce 553026 Valašská Senice;
24. Ukončení platnosti katastrálního území 930580 Mrsklesy na Moravě I v obci 554944 Mrsklesy;
25. Vznik nové části obce 177245 Nové Dvory a 331155 Punkevní žleb v obci 582603 Vavřinec;
26. Zrušení dalších polygonů katastrálního území 676101 Křešín.
ad 1/ Ukončení platnosti katastrálního území 930504 Domašov nad Bystřicí I v obci 545279 Domašov
nad Bystřicí
Katastrální území
V okrese Olomouc, v obci 545279 Domašov nad Bystřicí s účinností od 28.4.2018 došlo k ukončení platnosti
katastrálního území 930504 Domašov nad Bystřicí I a jeho území bylo sloučeno s katastrálním územím
630811 Domašov nad Bystřicí.
Katastrální území bylo dočasně vytvořeno 2.6.2014 v rámci optimalizace vojenského újezdu 503941 Libavá a
od 1.1.2016 bylo připojeno k území obce 545279 Domašov nad Bystřicí.
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Územně technická jednotka
V okrese Olomouc, v obci 545279 Domašov nad Bystřicí s účinností od 28.4.2018 v souvislosti se zrušením
katastrálního území 930504 Domašov nad Bystřicí I došlo k ukončení platnosti územně technické jednotky
930504 Domašov nad Bystřicí I.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Olomouc, v obci 545279 Domašov nad Bystřicí s účinností od 28.4.2018 v souvislosti se zrušením
katastrálního území 930504 Domašov nad Bystřicí I došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330507 Domašov nad
Bystřicí I a ZSJ díl 3305070 Domašov nad Bystřicí I nově ke katastrálnímu území 630811 Domašov nad
Bystřicí.
ad 2/ Ukončení platnosti katastrálního území 930636 Jívová I v obci 530142 Jívová
Katastrální území
V okrese Olomouc, v obci 503142 Jívová s účinností od 28.4.2018 došlo k ukončení platnosti katastrálního
území 930636 Jívová I a jeho území bylo sloučeno s katastrálním územím 661406 Jívová.
Katastrální území bylo dočasně vytvořeno 2.6.2014 v rámci optimalizace vojenského újezdu 503941 Libavá a
od 1.1.2016 bylo připojeno k území obce 503142 Jívová.
Územně technická jednotka
V okrese Olomouc, v obci 503142 Jívová s účinností do 27.4.2018 v souvislosti se zrušením katastrálního
území 930636 Jívová I došlo k ukončení platnosti územně technické jednotky 930636 Jívová I.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Olomouc, v obci 503142 Jívová s účinností od 28.4.2018 v souvislosti se zrušením katastrálního
území 930636 Jívová I došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330639 Jívová I a ZSJ díl 3306390 Jívová I nově
ke katastrálnímu území 661406 Jívová.
ad 3/ Změna příslušnosti ZSJ 103454 Nepomucké Zalány nově k části obce 103446 Nepomuk v obci
564524 Nepomuk (ukončení přesahu budov z obce 541231 Rožmitál pod Třemšínem na území obce
564524 Nepomuk);
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novely č. 106/2016 Sb., § 26a) a na základě
příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora základního registru RÚIAN, byl zrušen přesah
budovy na území jiné obce. Řešením byla uzavřená dohoda obcí ze dne 10.5.2017, na základě které se
změnila hranice mezi obcemi a část budov zůstala v obci Rožmitál pod Třemšínem a část budov změnila
příslušnost nově k části obce Nepomuk.
Územně technická jednotka
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk s účinností od 15.5.2018 byla ukončena platnost ÚTJ 703451
Nepomuk pod Třemšínem-Rožmitál pod Třemšínem a současně došlo ke změně názvu ÚTJ 703443
Nepomuk pod Třemšínem-Nepomuk na nový název Nepomuk pod Třemšínem. Ke změně došlo
v souvislosti s ukončením přesahu budov z obce 541231 Rožmitál pod Třemšínem na území obce 564524
Nepomuk.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk s účinností od 15.5.2018 došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl
1034540 Nepomucké Zalány k části obce, dříve část obce 403563 Zalány v obci 541231 Rožmitál pod
Třemšínem, nově část obce 103446 Nepomuk v obci 564524 Nepomuk.
Statistický obvod
SO 658 / IDSO 250872 návazně změnil vazbu k části obce 103446 Nepomuk.
ad 4/ Ukončení přesahu budovy z obce 537047 Bříství na území obce 537993 Vykáň
V souladu s § 26a zákona o obcích č. 106/2016 Sb. a na základě příslušnosti stavebních objektů k obci,
ověřeného u editora základního registru RÚIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce. Řešením bylo
odebrání přiděleného č.p. 152 budově z obce Bříství; nyní se jedná o budovu bez čísla na katastrálním území
obce Vykáň.
Statistický obvod
V okrese Nymburk byl zrušen přesah budovy z obce 537047 Bříství na území obce 537993 Vykáň a s
platností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo ke změně vazby
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SO 452/ IDSO 851337 na ZSJ díl 0150590 Bříství.
ad 5/ Ukončení přesahu budovy z obce 530956 Opatovice I na území obce 534021 Červené Janovice
V souladu s § 26a zákona o obcích č. 106/2016 Sb. a na základě příslušnosti stavebních objektů k obci,
ověřeného u editora základního registru RÚIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce. Řešením bylo
v RÚIAN realizované přečíslování dotčených čtyř č.ev. z obce Opatovice I; budovy se nacházejí na
katastrálním území obce Červené Janovice pod stejnými čísly obce Červené Janovice.
Statistický obvod
V okrese Kutná Hora byl zrušen přesah budovy z obce 530956 Opatovice I na území obce 534021 Červené
Janovice a s platností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo ke změně vazby
SO 336/ IDSO 212237 na ZSJ díl 0208510 Červené Janovice.
ad 6/ Ukončení přesahu budovy z obce 532819 Slaný na území obce 571512 Kutrovice
V souladu s § 26a zákona o obcích č. 106/2016 Sb. a na základě změny průběhu obecní hranice mezi obcemi
532819 Slaný a 571512 Kutrovice, ověřené u editora základního registru RÚIAN, byl zrušen přesah budov na
území jiné obce. Řešením byla dohoda obcí o směně pozemků s budovami č.p. 31, 32, 33, 39 obce Slaný za
jiné a výstupem byla úprava katastrální hranice mezi obcemi.
Statistický obvod
V okrese Kladno byl ukončen přesah budov z obce 532819 Slaný na území obce 571512 Kutrovice u SO 445
/ IDSO 199478 s platností od 15.5.2018 (pracovní účinnost). Území dříve přesahového SO patří nyní obci
Slaný.
ad 7/ Změna příslušnosti ZSJ díl 0739970 Nakléřov nově k části obce 120090 Petrovice v obci 568147
Petrovice
Na základě změny příslušnosti stavebních objektů k části obce dle RÚIAN byla provedena aktualizace vazby
ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Ústí nad Labem, v obci 568147 Petrovice s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo ke
změně příslušnosti ZSJ díl 0739970 Nakléřov k části obce, dříve část obce 073989 Krásný Les, nově část
obce 120090 Petrovice.
Statistický obvod
SO 567 / IDSO 444871 návazně změnil vazbu k části obce 120090 Petrovice.
ad 8/ Změna příslušnosti ZSJ díl 0816210 Pomezná nově k části obce 081612 Libá v obci 554618 Libá
Na základě změny příslušnosti stavebních objektů k části obce dle RÚIAN byla provedena aktualizace vazby
ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Cheb, v obci 554618 Libá s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo ke změně příslušnosti
ZSJ díl 0816210 Pomezná k části obce, dříve část obce 081604 Hůrka, nově část obce 081612 Libá.
Statistický obvod
SO 282 / IDSO 318850 návazně změnil vazbu k části obce 081612 Libá.
ad 9/ Vytvoření 3. dílu ZSJ 140104 Svojše v obci 557021 Rejštejn
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce dle RÚIAN, byla
provedena aktualizace vazby ZSJ dílu.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Klatovy, v obci 557021 Rejštejn, s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) byl vytvořen 3. díl ZSJ
140104 Svojše:
ZSJ 1401043 Svojše díl 3 leží na katastrálním území 740101 Svojše a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 140091 Rejštejn;
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Statistický obvod
vznikl nový SO 769 / IDSO 858943 s vazbou na ZSJ díl 1401043 Svojše díl 3.
ad 10/ Rozdělení ZSJ 063983 Ráj-východ v obci 598917 Karviná na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce dle RÚIAN byla
rozdělena ZSJ 063983 Ráj-východ na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Karviná, v obci 598917 Karviná, s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
063983 Ráj-východ na dva díly:
ZSJ 0639831 Ráj-východ díl 1 leží na katastrálním území 663981 Ráj a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 413429 Ráj.
ZSJ 0639832 Ráj-východ díl 2 leží na katastrálním území 663981 Ráj a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 413402 Mizerov.
Statistický obvod
SO 226 / IDSO 648973, SO 227 / IDSO 648981, SO 228 / IDSO 648990, SO 229 / IDSO 649007, SO 230 /
IDSO 649015, SO 231 / IDSO 649023, SO 232 / IDSO 649031, SO 233 / IDSO 649040, SO 234 / IDSO
649058, SO 235 / IDSO 649066, SO 236 / IDSO 649074, SO 237 / IDSO 649082, SO 238 / IDSO 649091, SO
239 / IDSO 649104, SO 240 / IDSO 649112, SO 241 / IDSO 649121, SO 242 / IDSO 649139, SO 243 / IDSO
649147, SO 244 / IDSO 649155, SO 245 / IDSO 649163, SO 246 / IDSO 649171, SO 247 / IDSO 649180 a
SO 248 / IDSO 658341 s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) návazně změnily vazbu na ZSJ díl
0639831 Ráj-východ díl 1 a
vznikl nový SO 1168 / IDSO 858994 s vazbou na ZSJ díl 0639832 Ráj-východ díl 2.
ad 11/ Rozdělení ZSJ 081850 Libecina v obci 580562 Libecina na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce dle RÚIAN byla
rozdělena ZSJ 081850 Libecina na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Ústí nad Orlicí, v obci 580562 Libecina, s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo
k rozdělení ZSJ 081850 Libecina na dva díly:
ZSJ 0818501 Libecina díl 1 leží na katastrálním území 681857 Libecina a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 081850 Libecina;
ZSJ 0818502 Libecina díl 2 leží na katastrálním území 681857 Libecina a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 081841 Javorníček.
Statistický obvod
SO 434 / IDSO 522589 s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) návazně změnil vazbu na ZSJ díl
0818501 Libecina díl 1 a
vznikl nový SO 710 / IDSO 858951 s vazbou na ZSJ díl 0818502 Libecina díl 2.
ad 12/ Rozdělení ZSJ 059862 Staré Hory v obci 586846 Jihlava na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce dle RÚIAN byla
rozdělena ZSJ 059862 Staré Hory na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
059862 Staré Hory na dva díly:
ZSJ 0598621 Staré Hory díl 1 leží na katastrálním území 659860 Staré Hory a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 059862 Staré Hory;
ZSJ 0598622 Staré Hory díl 2 leží na katastrálním území 659860 Staré Hory a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 412317 Jihlava.
Statistický obvod
SO 237 / IDSO 583961, SO 238 / IDSO 583979, SO 239 / IDSO 583987 a SO 240 / IDSO 583995 s účinností
od 15.5.2018 (pracovní účinnost) návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0598621 Staré Hory díl 1 a
vznikl nový SO 615 / IDSO 858960 s vazbou na ZSJ díl 0598622 Staré Hory díl 2.
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ad 13/ Rozdělení ZSJ 320200 Olivětín-východ v obci 573922 Broumov na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce dle RÚIAN byla
rozdělena ZSJ 320200 Olivětín-východ na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Náchod, v obci 573922 Broumov, s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 320200 Olivětín-východ na dva díly:
ZSJ 3202001 Olivětín-východ díl 1 leží na katastrálním území 612782 Velká Ves u Broumova a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 012785 Velká Ves;
ZSJ 3202002 Olivětín-východ díl 2 leží na katastrálním území 612782 Velká Ves u Broumova a budovy
s čísly na jeho území přísluší k části obce 012807 Olivětín.
Statistický obvod
SO 153 / IDSO 477672 s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) návazně změnil vazbu na ZSJ díl
3202001 Olivětín-východ díl 1 a
vznikl nový SO 635 / IDSO 859010 s vazbou na ZSJ díl 3202002 Olivětín-východ díl 2.
ad 14/ Rozdělení ZSJ 074446 Krchleby v obci 534153 Krchleby na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce dle RÚIAN byla
rozdělena ZSJ 074446 Krchleby na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Kutná Hora, v obci 534153 Krchleby, s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 074446 Krchleby na dva díly:
ZSJ 0744461 Krchleby díl 1 leží na katastrálním území 674443 Krchleby u Čáslavi a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 074446 Krchleby;
ZSJ 0744462 Krchleby díl 2 leží na katastrálním území 674443 Krchleby u Čáslavi a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 074438 Chedrbí.
Statistický obvod
SO 297 / IDSO 209112 s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) návazně změnil vazbu na ZSJ díl
0744461 Krchleby díl 1 a
SO 298 / IDSO 212211 s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) návazně změnil vazbu na ZSJ díl
0744462 Krchleby díl 2.
ad 15/ Rozdělení ZSJ 090239 Malá Morávka v obci 597601 Malá Morávka na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce dle RÚIAN byla
rozdělena ZSJ 090239 Malá Morávka na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Bruntál, v obci 597601 Malá Morávka, s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 090239 Malá Morávka na dva díly:
ZSJ 0902391 Malá Morávka díl 1 leží na katastrálním území 690236 Malá Morávka a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 090239 Malá Morávka;
ZSJ 0902392 Malá Morávka díl 2 leží na katastrálním území 690236 Malá Morávka a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 090221 Karlov pod Pradědem.
Statistický obvod
SO 292 / IDSO 632783 a SO 205 / IDSO 632791 s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) návazně
změnily vazbu na ZSJ díl 0902391 Malá Morávka díl 1 a
vznikl nový SO 490 / IDSO 859028 s vazbou na ZSJ díl 0902392 Malá Morávka díl 2.
ad 16/ Rozdělení ZSJ 054194 Rohanov v obci 550264 Chroboly na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce dle RÚIAN byla
rozdělena ZSJ 054194 Rohanov na díly.
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Prachatice, v obci 550264 Chroboly, s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 054194 Rohanov na dva díly:
ZSJ 0541941 Rohanov díl 1 leží na katastrálním území 654191 Rohanov u Prachatic a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 054194 Rohanov;
ZSJ 0541942 Rohanov díl 2 leží na katastrálním území 654191 Rohanov u Prachatic a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 054151 Leptač.
Statistický obvod
SO 135 / IDSO 291501 s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) návazně změnil vazbu na ZSJ díl
0541941 Rohanov díl 1 a
vznikl nový SO 506 / IDSO 859036 s vazbou na ZSJ díl 0541942 Rohanov díl 2.
ad 17/ Rozdělení ZSJ 187909 Svobodné Hamry v obci 572551 Vysočina na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, dle RÚIAN, byla
rozdělena ZSJ 187909 Svobodné Hamry na díly
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Chrudim, v obci 572551 Vysočina, s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 187909 Svobodné Hamry na dva díly:
ZSJ 1879091 Svobodné Hamry díl 1 leží na katastrálním území 787906 Svobodné Hamry a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 187909 Svobodné Hamry;
ZSJ 1879092 Svobodné Hamry díl 2 leží na katastrálním území 787906 Svobodné Hamry a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 410152 Petrkov 1. díl.
Statistický obvod
SO 626 / IDSO 468444 s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) návazně změnil vazbu na ZSJ díl
1879091 Svobodné Hamry díl 1 a
vznikl nový SO 652 / IDSO 859044 s vazbou na ZSJ díl 1879092 Svobodné Hamry díl 2.
ad 18/ Rozdělení ZSJ 053597 Choustník v obci 552470 Choustník na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce dle RÚIAN byla
rozdělena ZSJ 053597 Choustník na díly
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Tábor, v obci 552470 Choustník, s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení ZSJ
053597 Choustník na dva díly:
ZSJ 0535971 Choustník díl 1 leží na katastrálním území 653594 Choustník a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 053597 Choustník;
ZSJ 0535972 Choustník díl 2 leží na katastrálním území 653594 Choustník a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 053601 Kajetín.
Statistický obvod
SO 283 / IDSO 304018 a SO 284 / IDSO 304026 s účinností od 15.5.2018 (pracovní účinnost) návazně změnil
vazbu na ZSJ díl 0535971 Choustník díl 1 a
vznikl nový SO 720 / IDSO 859052 s vazbou na ZSJ díl 0535972 Choustník díl 2.
ad 19/ Vznik části obce a části obce díl 416 Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle v obci 565997
Bitozeves
V okrese Louny, v obci 565997 Bitozeves s účinností od 30.5.2018 byla zřízena nová část obce 416037
Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle na základě Usnesení č. 3 Zastupitelstva obce Bitozeves ze dne
29.6.2017. Část obce byla zřízena pro budovy té části průmyslové zóny, která se nachází na území obce
Bitozeves. Budovy příslušející do nové části obce leží na katastrálních územích 702382 Tatinná a 702374
Nehasice v obci 565997 Bitozeves.
Další části průmyslové zóny se nacházejí na území sousedních obcí Velemyšleves a Staňkovice.
Část obce
V okrese Louny, v obci 565997 Bitozeves s účinností od 30.5.2018 byla zřízena nová část obce 416037
Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle. Nová část obce se vyčleňuje z částí obce 102385 Tatinná a 102377
Nehasice.
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Část obce díl
V okrese Louny, v obci 565997 Bitozeves s účinností od 30.5.2018 byla zřízena nová část obce díl 416037
Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce
1
1
004928
2
416037
3
2
102377
4
3
102385
5
4
004936

Název části obce
Bitozeves
Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle
Nehasice
Tatinná
Vidovle

Základní sídelní jednotka díl
V okrese Louny, v obci 565997 Bitozeves s účinností od 30.5.2018 došlo v souvislosti se vznikem nové části
obce k rozdělení ZSJ 102377 Nehasice a 102385 Tatinná na díly:
ZSJ 1023771 Nehasice díl 1 leží na katastrálním území 702374 Nehasice a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 102377 Nehasice;
ZSJ 1023772 Nehasice díl 2 leží na katastrálním území 702374 Nehasice a budovy s čísly na jeho území
přísluší k nové části obce 416037 Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle;
ZSJ 1023851 Tatinná díl 1 leží na katastrálním území 702382 Tatinná a budovy s čísly na jeho území přísluší
k části obce 102385 Tatinná;
ZSJ 1023852 Tatinná díl 2 leží na katastrálním území 702382 Tatinná a budovy s čísly na jeho území přísluší
k nové části obce 416037 Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle.
Statistický obvod
SO 84 / IDSO 422517 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1023771 Nehasice díl 1,
SO 85 / IDSO 422568 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1023851 Tatinná díl 1,
vznikl nový SO 509 / IDSO 858978 s vazbou na ZSJ díl 1023772 Nehasice díl 2 a
vznikl nový SO 510 / IDSO 858986 s vazbou na ZSJ díl 1023852 Tatinná díl 2.
ad 20/ Ukončení platnosti katastrálních území 930598 Hlubočky I, 930601 Hlubočky II, 930610 Hlubočky
III a 930628 Hlubočky IV v obci 502146 Hlubočky
Katastrální území
V okrese Olomouc, v obci 502146 Hlubočky s účinností od 5.6.2018 došlo k ukončení platnosti katastrálních
území 930598 Hlubočky I, 930601 Hlubočky II, 930610 Hlubočky III a 930628 Hlubočky IV a jejich území
byla sloučena do katastrálního území 639524 Hlubočky.
Katastrální území byla dočasně vytvořena 5.5.2014 v rámci optimalizace vojenského újezdu 503941 Libavá a
od 1.1.2016 byla připojena k území obce 502146 Hlubočky.
Územně technická jednotka
V okrese Olomouc, v obci 502146 Hlubočky s účinností od 5.6.2018 v souvislosti se zrušením katastrálních
území došlo k ukončení platnosti územně technických jednotek 930598 Hlubočky I, 930601 Hlubočky II,
930610 Hlubočky III a 930628 Hlubočky IV.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Olomouc, v obci 502146 Hlubočky s účinností od 5.6.2018 v souvislosti se zrušením katastrálních
území došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330591 Hlubočky I, 330604 Hlubočky II, 330612 Hlubočky III a
330621 Hlubočky IV a ZSJ díl 3305910 Hlubočky I, 3306040 Hlubočky II, 3306120 Hlubočky III a 3306210
Hlubočky IV nově do katastrálního území 639524 Hlubočky.
ad 21/ Ukončení přesahu budovy z obce 575984 Vlčí Habřina na území obce 576018 Vyšehněvice
V souladu s § 26a zákona o obcích č. 106/2016 Sb. a na základě dohody obcí o změně průběhu obecní
hranice mezi obcemi 575984 Vlčí Habřina a 576018 Vyšehněvice, ověřené u editora základního registru
RÚIAN, byl zrušen přesah budov na území jiné obce.
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Statistický obvod
V okrese Pardubice byl ukončen přesah budov z obce 575984 Vlčí Habřina na území obce 576018
Vyšehněvice u SO 767 / IDSO 490369 s platností od 15.6.2018 (pracovní účinnost). V prostoru souvislé
zástavby obou obcí dotčené budovy č.p. 37, č.p. 55, č.p.116, č.p. 127 a č.p. 129 obce Vlčí Habřina leží po
úpravě katastrální hranice na katastrálním území obce Vlčí Habřina.
ad 22/ Ukončení přesahu budovy z obce 596302 Olší na území obce 596400 Pernštejnské Jestřabí
V souladu s § 26a zákona o obcích č. 106/2016 Sb. a na základě změny průběhu obecní hranice mezi obcemi
596302 Olší a 596400 Pernštejnské Jestřabí, ověřené u editora základního registru RÚIAN, byl zrušen přesah
budov na území jiné obce. Řešení spočívalo v uzavření dohody obcí o směně pozemků, na kterých leží
budovy s č.p. 24, 25, 26, 29, jejímž výsledkem je úprava katastrální hranice mezi obcemi.
Statistický obvod
V okrese Brno-venkov byl ukončen přesah budov z obce 596302 Olší na území obce 596400 Pernštejnské
Jestřabí u SO 653 / IDSO 628727 s platností od 15.6.2018 (pracovní účinnost).
ad 23/ Ukončení přesahu budovy z obce 542644 Francova Lhota na území obce 553026 Valašská Senice
V souladu s § 26a zákona o obcích č. 106/2016 Sb. a na základě dohody o změně průběhu obecní hranice
mezi obcemi 542644 Francova Lhota a 553026 Valašská Senice, ověřené u editora základního registru
RÚIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Vsetín byl zrušen přesah budovy z obce 542644 Francova Lhota na území obce 553026 Valašská
Senice a s platností od 15.6.2018 (pracovní účinnost) došlo ke změně vazby
SO 740/ IDSO 851159 na ZSJ díl 0345920 Pošle. Území SO po ukončení přesahu připadá obci Francova
Lhota.
ad 24/ Ukončení platnosti katastrálního území 700151 Mrsklesy na Moravě I v obci 554944 Mrsklesy
Katastrální území
V okrese Olomouc, v obci 554944 Mrsklesy s účinností od 27.6.2018 došlo k ukončení platnosti
katastrálního území 930580 Mrsklesy na Moravě I a jeho území bylo sloučeno s katastrálním územím 700151
Mrsklesy na Moravě.
Katastrální území bylo dočasně vytvořeno k 5.5.2014 v rámci optimalizace vojenského újezdu 503941 Libavá
a od 1.1.2016 bylo připojeno k území obce 554944 Mrsklesy.
Územně technická jednotka
V okrese Olomouc, v obci 554944 Mrsklesy s účinností od 27.6.2018 v souvislosti se zrušením katastrálního
území 930580 Mrsklesy na Moravě I došlo k ukončení platnosti územně technické jednotky 930580
Mrsklesy na Moravě I.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Olomouc, v obci 554944 Mrsklesy s účinností do 26.6.2018 v souvislosti se zrušením katastrálního
území 930580 Mrsklesy na Moravě I došlo ke změně příslušnosti ZSJ 330582 Mrsklesy na Moravě I a ZSJ
díl 3305820 Mrsklesy na Moravě I do katastrálního území 700151 Mrsklesy na Moravě.
ad 25/ Vznik části obce a části obce díl 177245 Nové Dvory a 331155 Punkevní žleb v obci 582603
Vavřinec
V okrese Blansko, v obci 582603 Vavřinec s účinností od 29.6.2018 byly zřízeny nové části obce 177251
Nové Dvory a 331155 Punkevní žleb na základě usnesení 16. zasedání Zastupitelstva obce Vavřinec ze dne
29.11.2017.
Část obce
V okrese Blansko, v obci 582603 Vavřinec s účinností od 29.6.2018 byly zřízeny nové části obce 177251
Nové Dvory a 331155 Punkevní žleb. Nové části obce se vyčleňují z části obce 177253 Suchdol.
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Část obce díl
V okrese Blansko, v obci 582603 Vavřinec s účinností od 29.6.2018 byly zřízeny nové části obce díl 177251
Nové Dvory a 331155 Punkevní žleb.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce:
Poř. č. dříve Poř. č. nově Kód části obce
1
177251
2
331155
3
1
177253
4
2
177261
5
3
177270

Název části obce
Nové Dvory
Punkevní žleb
Suchdol
Vavřinec
Veselice

Základní sídelní jednotka a základní sídelní jednotka díl
V okrese Blansko, v obci 582603 Vavřinec s účinností od 29.6.2018 došlo v souvislosti se vznikem nové části
obce 177245 Nové Dvory ke změně příslušnosti ZSJ 177245 Nové Dvory k části obce, dříve 177253
Suchdol, nově část obce 177245 Nové Dvory.
V okrese Blansko, v obci 582603 Vavřinec s účinností od 29.6.2018 došlo v souvislosti se vznikem nové části
obce 331155 Punkevní žleb ke vzniku nové ZSJ 331155 Punkevní žleb a ZSJ díl 3311550 Punkevní žleb.
Nová ZSJ byla vytvořena pro území Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy, leží na katastrálním území
777251 Suchdol v Moravském krasu a budovy na jejím území přísluší do nové části obce 331155 Punkevní
žleb.
Statistický obvod
vznikl nový SO 453 / IDSO 859001 s vazbou na ZSJ díl 3311550 Punkevní žleb.
ad 26/ Zrušení dalšího polygonu katastrálního území 676101 Křešín
V okrese Příbram, v obci 540587 Křešín došlo ke změně hranice mezi katastrálním územím 676101 Křešín a
930296 Křešín v Brdech tak, že katastrální území 676101 Křešín již netvoří více polygonů. Vícepolygonové
katastrální území vzniklo 1.1.2016, kdy bylo k obci 540587 Křešín připojeno katastrální území 930296 Křešín
v Brdech. Katastrální území 930296 Křešín v Brdech vzniklo 10.2.2014 v rámci optimalizace vojenského
újezdu Brdy.
Územně technická jednotka
V okrese Příbram, v obci 540587 Křešín, s účinností od 1.7.2018 zanikly ÚTJ 924288 Křešín díl 2 a 924296
Křešín díl 3, které tvořily druhý a třetí polygon KÚ 676101 Křešín.
Současně došlo ke změně názvu ÚTJ 676101 Křešín díl 1 na nový název Křešín.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram, v obci 540587 Křešín, s účinností od 1.7.2018 zanikly ZSJ 324281 Křešín (oddělená část
U Felbabky) a ZSJ díl 3242810 Křešín (oddělená část U Felbabky), které byly svým vymezením shodné
s ÚTJ 924288 Křešín díl 2 a tvořily druhý polygon katastrálního území 676101 Křešín, a dále zanikly ZSJ
324299 Křešín (oddělená část U Evženova) a ZSJ díl 3242990 Křešín (oddělená část U Evženova), které
byly svým vymezením shodné s ÚTJ 924296 Křešín díl 3 a tvořily třetí polygon katastrálního území 676101
Křešín.
Statistický obvod
V okrese Příbram, v obci 540587 Křešín, s účinností od 1.7.2018 SO 878 / IDSO 853313 a SO 879 / IDSO
853321 změnily vazbu na ZSJ díl 0761040 Křešín.

Seznam zaevidovaných změn v území od 2.7.2018 do 1.10.2018 včetně
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyhlášení nového města 584100 Veverská Bítýška;
Vyhlášení nového statutárního města 598810 Třinec;
Ukončení přesahu budov z obce 534994 Choťovice na území obce 538035 Žehuň;
Ukončení přesahu budov z obce 531367 Adamov na území obce 531286 Bratčice;
Ukončení přesahu budov z obce 564982 Květnice na území obce 565008 Dobročovice;
Rozdělení ZSJ 0335610 Břekova Lhota v obci 540218 Dublovice na díly;
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rozdělení ZSJ 0014900 Předonín v obci 564575 Bechlín na díly;
Zrušení rozdělení ZSJ 311782 Nová Ves v obci 567442 Teplice na díly;
Zrušení rozdělení ZSJ 012891 Brozany nad Ohří v obci 564621 Brozany nad Ohří na díly;
Změna názvu ZSJ 154911 Městská kolonie v obci 599051 Bohumín;
Změna názvu ZSJ 024660 V Chaloupkách v obci 557099 Soběšice;
Změna názvu ZSJ 329185 Josefské Předměstí v obci 578444 Moravská Třebová;
Změna názvu ZSJ 042145 Červenec v obci 542687 Horní Bečva;
Změna názvu ZSJ 325996 Na Pastvinách v obci 594156 Hrušovany nad Jevišovkou.

ad 1/ Vyhlášení nového města 584100 Veverská Bítýška
Obec
V okrese Brno-venkov se s účinností od 27.8.2018 se změnil typ obce 584100 Veverská Bítýška:
dříve obec, nyní město - podle § 3, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
Česká republika má od 27.8.2018 celkem 606 měst (včetně Prahy a 25 statutárních měst).
V okrese Brno-venkov, v obci 584100 Veverská Bítýška se změnil název matričního úřadu na nový název
Městský úřad Veverská Bítýška – Matrika.
V okrese Brno-venkov, v obci 584100 Veverská Bítýška se změnil název stavebního úřadu na nový název
Stavební úřad, doprava a životní prostředí (kombinace) - Úřad města Veverská Bítýška.
ad 2/ Vyhlášení nového statutárního města 598810 Třinec
Obec
V okrese Frýdek-Místek se s účinností od 31.8.2018 se změnil typ obce 598810 Třinec:
dříve město, nyní statutární město - podle § 3, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů.
Česká republika má od 27.8.2018 celkem 26 statutárních měst.
V okrese Frýdek-Místek, v obci 598810 Třinec se změnil název matričního úřadu na nový název Magistrát
města Třince - Matrika.
V okrese Frýdek-Místek, v obci 598810 Třinec se změnil název stavebního úřadu na nový název Stavební
úřad a doprava (kombinace) - Magistrát města Třince.
ad 3/ Ukončení přesahu budovy z obce 534994 Choťovice na území obce 538035 Žehuň
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RÚIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Kolín byl zrušen přesah budovy z obce 534994 Choťovice na území obce 538035 Žehuň a s
platností od 15.9.2018 (pracovní účinnost) došlo ke změně vazby
SO 518/ IDSO 231461 na ZSJ díl 1957310 Žehuň.
ad 4/ Ukončení přesahu budovy z obce 531367 Adamov na území obce 531286 Bratčice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RÚIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Kutná Hora byl zrušen přesah budovy z obce 531367 Adamov na území obce 531286 Bratčice a s
platností od 15.9.2018 (pracovní účinnost) došlo ke změně vazby
SO 127/ IDSO 212075 na ZSJ díl 1263810 Bratčice.
ad 5/ Ukončení přesahu budovy z obce 564982 Květnice na území obce 565008 Dobročovice
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k obci, ověřeného u editora
základního registru RÚIAN, byl zrušen přesah budovy na území jiné obce.
Statistický obvod
V okrese Praha-východ byl zrušen přesah budovy z obce 564982 Květnice na území obce 565008
Dobročovice a s platností od 15.9.2018 (pracovní účinnost) došlo ke změně vazby
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SO 628/ IDSO 858056 na ZSJ díl 0273160 Dobročovice.
ad 6/ Rozdělení ZSJ 033561 Břekova Lhota v obci 540218 Dublovice na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RÚIAN, byla rozdělena ZSJ 033561 Břekova Lhota na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Příbram, v obci 540218 Dublovice, s účinností od 15.9.2018 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 033561 Břekova Lhota na dva díly:
ZSJ 0335611 Břekova Lhota díl 1 leží na katastrálním území 633569 Břekova Lhota a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 033561 Břekova Lhota;
ZSJ 0335612 Břekova Lhota díl 2 leží na katastrálním území 633569 Břekova Lhota a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 033570 Dublovice.
Statistický obvod
SO 331 / IDSO 245291 s účinností od 15.9.2018 (pracovní účinnost) návazně změnil vazbu na ZSJ díl
0335611 Břekova Lhota díl 1 a
vznikl nový SO 902 / IDSO 859061 s vazbou na ZSJ díl 0335612 Břekova Lhota díl 2.
ad 7/ Rozdělení ZSJ 001490 Předonín v obci 564575 Bechlín na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RÚIAN, byla rozdělena ZSJ 001490 Předotín na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Litoměřice, v obci 564575 Bechlín, s účinností od 15.9.2018 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 001490 Předonín na dva díly:
ZSJ 0014901 Předonín díl 1 leží na katastrálním území 601497 Předonín a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 001490 Předonín;
ZSJ 0014902 Předonín díl 2 leží na katastrálním území 601497 Předonín a budovy s čísly na jeho území
přísluší k části obce 001473 Bechlín.
Statistický obvod
SO 126 / IDSO 412562 s účinností od 15.9.2018 (pracovní účinnost) návazně změnil vazbu na ZSJ díl
0014901 Předonín díl 1 a
vznikl nový SO 628 / IDSO 859087 s vazbou na ZSJ díl 0014902 Předonín díl 2.
ad 8/ Zrušení rozdělení ZSJ 311782 Nová Ves v obci 567442 Teplice na díly (sloučení dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Teplice, v obci 567442 Teplice s účinností od 15.9.2018 (pracovní účinnost) bylo zrušeno rozdělení
ZSJ 311782 Nová Ves na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 3117821 Nová Ves díl 1, který ležel na katastru 911780 Nová Ves u Teplic a
budovy na jeho území byly evidovány v části obce 311782 Nová Ves,
a dílu 2 ZSJ 3117822 Nová Ves díl 2, který ležel na katastru 911780 Nová Ves u Teplic a budovy na jeho
území byly evidovány v části obce 409243 Teplice.
Díly se sloučily do ZSJ díl 3117820 Nová Ves, který leží na katastru 911780 Nová Ves u Teplic a budovy na
jeho území patří do části obce 311782 Nová Ves.
Statistický obvod
SO 8 / IDSO 433659, 9 / IDSO 433667, 10 / IDSO 438022, SO 11 / IDSO 438031 a SO 655 / IDSO 850349
následně změnily vazbu na ZSJ díl 3117820 Nová Ves.
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ad 9/ Zrušení rozdělení ZSJ 012891 Brozany nad Ohří v obci 564621 Brozany nad Ohří na díly (sloučení
dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného u
editora základního registru RUIAN, byla provedena aktualizace vazby ZSJ dílu, která má nyní následující
parametry:
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Litoměřice, v obci 564621 Brozany nad Ohří s účinností od 15.9.2018 (pracovní účinnost) bylo
zrušeno rozdělení ZSJ 012891 Brozany nad Ohří na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0128911 Brozany nad Ohří díl 1, který ležel na katastru 612898 Brozany nad
Ohří a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 012891 Brozany nad Ohří,
a dílu 2 ZSJ 0128912 Brozany nad Ohří díl 2, který ležel na katastru 612898 Brozany nad Ohří a budovy na
jeho území byly evidovány v části obce 012904 Hostěnice.
Díly se sloučily do ZSJ díl 0128910 Brozany nad Ohří, který leží na katastru 612898 Brozany nad Ohří a
budovy na jeho území patří do části obce 012891 Brozany nad Ohří.
Statistický obvod
SO 137 / IDSO 412678, 138 / IDSO 412686, 139 / IDSO 412694 a SO 623 / IDSO 851744 následně změnily
vazbu na ZSJ díl 0128910 Brozany nad Ohří.
ad 10/ Změna názvu ZSJ 154911 Městská kolonie v obci 599051 Bohumín
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Karviná v obci 599051 Bohumín, s účinností od 20.9.2018 (pracovní účinnost) došlo ke změně názvu
ZSJ 154911 a ZSJ díl 1549110 Městská kolonie na nový název U Transformátoru.
Změna názvu byla provedena na návrh Názvoslovné komise ČÚZK.
ad 11/ Změna názvu ZSJ 024660 V Chaloupkách v obci 557099 Soběšice
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Klatovy v obci 557099 Soběšice, s účinností od 20.9.2018 (pracovní účinnost) došlo ke změně názvu
ZSJ 024660 a ZSJ díl 0246600 V Chaloupkách na nový název V Chalupách.
Změna názvu byla provedena na návrh Názvoslovné komise ČÚZK.
ad 12/ Změna názvu ZSJ 329185 Josefské Předměstí v obci 578444 Moravská Třebová
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Svitavy v obci 578444 Moravská Třebová, s účinností od 20.9.2018 (pracovní účinnost) došlo ke
změně názvu ZSJ 329185 a ZSJ díl 3291850 Josefské Předměstí na nový název Knížecí Louka.
Změna názvu byla provedena na návrh Názvoslovné komise ČÚZK.
ad 13/ Změna názvu ZSJ 042145 Červenec v obci 542687 Horní Bečva
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Vsetín v obci 542687 Horní Bečva, s účinností od 20.9.2018 (pracovní účinnost) došlo ke změně
názvu ZSJ 042145 a ZSJ díl 0421450 Červenec na nový název Na Dolním Červenci.
Změna názvu byla provedena na návrh Názvoslovné komise ČÚZK.
ad 14/ Změna názvu ZSJ 325996 Na Pastvinách v obci 594156 Hrušovany nad Jevišovkou
V rámci průběžné údržby soustavy základních sídelních jednotek došlo ke změně názvu ZSJ a ZSJ díl:
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Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Znojmo v obci 594156 Hrušovany nad Jevišovkou, s účinností od 20.9.2018 (pracovní účinnost)
došlo ke změně názvu ZSJ 325996 a ZSJ díl 3259960 Na Pastvinách na nový název Pastviny.
Změna názvu byla provedena na návrh Názvoslovné komise ČÚZK.

Seznam zaevidovaných změn v území od 2.10.2018 do 1.1.2019 včetně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vznik nové části obce 059820 Helenín v obci 586846 Jihlava;
Vyhlášení nového městyse 580651 Mladkov;
Vyhlášení nového městyse 506451 Březová;
Změna názvu části obce 415821 Průmyslová zóna Triangle v obci 543128 Staňkovice;
Vznik katastrálního území 738565 Strýčice v obci 536032 Strýčice;
Vznik nové části obce 038717 Vlkýš I v obci 558869 Heřmanova Huť;
Rozdělení ZSJ 1920740 Krchlebská Lhota v obci 534625 Zbýšov na díly;
Rozdělení ZSJ 3010010 V Šipší v obci 533955 Kutná Hora na díly;
Zrušení rozdělení ZSJ 1877391 Skalany díl 1 a 1877392 Skalany díl 2 v obci 577685 Vyskeř na díly
(sloučení dílů);
Aktualizace názvů ZSJ odvozených od názvů ulice;
Změna příslušnosti IDSO 116882 nově do ZSJ 127787 Dolní Krč-Zálesí v obci 554782 Praha;
Vznik nové ZSJ 331171 Průmyslová zóna Vsetín-Bobrky;
Vznik nové ZSJ 331180 České Vrbné-obchodní zóna.

ad 1/ Vznik části obce 059820 Helenín v obci 586846 Jihlava
V okrese Jihlava, v obci 586846 Jihlava s účinností od 22.10.2018 byla zřízena nová část obce 059820
Helenín na základě Usnesení č. 255/18-ZM Zastupitelstva města Jihlavy ze dne 12.6.2018. Část obce byla
zřízena pro budovy ležící na katastrálním území 659827 Helenín.
Část obce
V okrese Jihlava, v obci 586846 Jihlava s účinností od 22.10.2018 vznikla nová část obce 059820 Helenín.
Nová část obce se vyčleňuje z části obce 412317 Jihlava.
Část obce díl
V okrese Jihlava, v obci 586846 Jihlava s účinností od 22.10.2018 vznikla nová část obce díl 059820
Helenín.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce Jihlava:
Kód části obce Název části obce
Poř. č. dříve Poř. č. nově
157902
Antonínův Důl
1
1
412325
Červený Kříž
2
2
059820
Helenín
3
x
4
048682
Henčov
3
5
038423
Heroltice
4
6
043087
Horní Kosov
5
7
043095
Hosov
6
8
048691
Hruškové Dvory
7
9
412317
Jihlava
8
10
091375
Kosov
9
11
059919
Pávov
10
12
121002
Pístov
11
13
125768
Popice
12
14
059846
Sasov
13
15
059862
Staré Hory
14
16
121011
Vysoká
15
17
191612
Zborná
16
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Jihlava, v obci 586846 Jihlava s účinností od 22.10.2018 došlo v souvislosti se vznikem nové části
obce 059820 Helenín ke změně příslušnosti ZSJ díl 0598200 Helenín a 3285450 Na Člunku k části obce, dříve
část obce 412317 Jihlava, nyní část obce 059820 Helenín.
ad 2/ Vyhlášení nového městyse 580651 Mladkov
Obec
V okrese Ústí nad Orlicí s účinností od 22.10.2018 se změnil typ obce 580651 Mladkov:
dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
ad 3/ Vyhlášení nového městyse 506451 Březová
Obec
V okrese Opava se s účinností od 22.10.2018 změnil typ obce 506451 Březová:
dříve obec, nyní městys - podle § 3, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
V okrese Opava, v obci 506451 Březová se změnil název matričního úřadu na nový název Úřad městyse
Březová - Matrika.
Česká republika má od 22.10.2018 celkem 227 městysů.
ad 4/ Změna názvu části obce 415821 Průmyslová zóna Triangle v obci 543128 Staňkovice
Část obce, část obce díl
V okrese Louny v obci 543128 Staňkovice, s účinností od 26.10.2018 došlo ke změně názvu části obce a
části obce díl 415821 Průmyslová zóna Triangle na nový název Staňkovice Průmyslová zóna Triangle.
ad 5/ Vznik katastrálního území 738565 Strýčice v obci 536032 Strýčice
Nové katastrální území vzniklo dle RÚIAN s účinností od 19.11.2018 oddělením z katastrálního území 738557
Radošovice u Českých Budějovic a bylo přiřazeno obci 536032 Strýčice. Obec Strýčice se stala samostatnou
obcí 24.11.1990 a jako jediná obec v ČR nesplňovala požadavek zákona o obcích a neměla alespoň 1,
samostatné katastrální území. Obec Strýčice až doposud ležela na části katastrálního území Radošovice u
Českých Budějovic, jehož druhá část patřila obci Radošovice.
Katastrální území
V okrese České Budějovice v obci 536032 Strýčice s účinností od 19.11.2018 vzniklo nové katastrální území
738565 Strýčice. Nové katastrální území se vyčleňuje z katastrálního území 738557 Radošovice u Českých
Budějovic.
Územně technická jednotka
V okrese České Budějovice v obci 536032 Strýčice s účinností od 19.11.2018 v souvislosti se vznikem
katastrálního území 738565 Strýčice došlo ke změně příslušnosti UTJ 738565 Strýčice ke katastrálnímu
území, dříve KU 738557 Radošovice u Českých Budějovic, nově KU 738565 Strýčice.
V okrese České Budějovice v obci 536032 Strýčice s účinností od 19.11.2018 v souvislosti se vznikem
katastrálního území 738565 Strýčice došlo k přejmenování:
územně technické jednotky 738565 Radošovice u Českých Budějovic-Strýčice na nový název Strýčice a
územně technické jednotky 738557 Radošovice u Českých Budějovic-Radošovice na nový název
Radošovice u Českých Budějovic.
Základní sídelní jednotka
V okrese České Budějovice v obci 536032 Strýčice s účinností od 19.11.2018 v souvislosti se vznikem
katastrálního území 738565 Strýčice došlo ke změně příslušnosti ZSJ 138568 Strýčice ke katastrálnímu
území dříve KU 738557 Radošovice u Českých Budějovic, nově KU 738565 Strýčice.
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ad 6/ Vznik nové části obce 038717 Vlkýš I v obci 558869 Heřmanova Huť
V okrese Plzeň-sever, v obci 558869 Heřmanova Huť s účinností od 3.12.2018 byla zřízena nová část obce
038717 Vlkýš I na základě Usnesení č. 4 zastupitelstva obce Heřmanova Huť ze dne 13.12.2017. Část obce
byla zřízena pro budovy na území původní osady Vlkýš.
Část obce
V okrese Plzeň-sever, v obci 558869 Heřmanova Huť s účinností od 3.12.2018 byla vznikla nová část obce
038717 Vlkýš I. Nová část obce se vyčleňuje z části obce 406520 Vlkýš.
Část obce díl
V okrese Plzeň-sever, v obci 558869 Heřmanova Huť s účinností od 3.12.2018 byla vznikla nová část obce
díl 038717 Vlkýš I.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce Heřmanova Huť:
Kód části obce
Název části obce
Poř. č. dříve
038687
Dolní Sekyřany
1
038709
Horní Sekyřany
2
406520
Vlkýš
3
038717
Vlkýš I
-

Poř. č. nově
1
2
3
4

Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Plzeň-sever, v obci 558869 Heřmanova Huť s účinností od 3.12.2018 v souvislosti se vznikem nové
části obce došlo ke změně příslušnosti ZSJ díl 0387170 Vlkýš I nově k části obce 038717 Vlkýš I a území
ZSJ 038717 Vlkýš I se zmenšilo na území, na kterém leží budovy z nové části obce 038717 Vlkýš I.
V okrese Plzeň-sever, v obci 558869 Heřmanova Huť s účinností od 3.12.2018 v souvislosti se vznikem nové
části obce vznikla nová ZSJ 331163 Vlkýš pro území původní ZSJ, které zůstalo po zmenšení ZSJ 038717
Vlkýš I, tedy pro centrální část Heřmanovy Huti.
V okrese Plzeň-sever, v obci 558869 Heřmanova Huť s účinností od 3.12.2018 v souvislosti se vznikem nové
části obce vznikla nová ZSJ díl 3311630 Vlkýš s příslušností k části obce 406520 Vlkýš.
ad 7/ Rozdělení ZSJ 192074 Krchlebská Lhota v obci 534625 Zbýšov na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného v
základním registru RÚIAN, byla rozdělena ZSJ 192074 Krchlebská Lhota na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Kutná Hora, v obci 534625 Zbýšov s účinností od 15.12.2018 (pracovní účinnost) došlo k rozdělení
ZSJ 192074 Krchlebská Lhota na dva díly:
ZSJ 1920741 Krchlebská Lhota díl 1 leží na katastrálním území 792071 Krchlebská Lhota a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 192074 Krchlebská Lhota;
ZSJ 1920742 Krchlebská Lhota díl 2 leží na katastrálním území 792071 Krchlebská Lhota a budovy s čísly
na jeho území přísluší k části obce 192091 Zbýšov.
Statistický obvod
SO 524 / IDSO 211397 s účinností od 15.12.2018 (pracovní účinnost) návazně změnil vazbu na ZSJ díl
1920741 Krchlebská Lhota díl 1 a
vznikl nový SO 589 / IDSO 859095 s vazbou na ZSJ díl 1920742 Krchlebská Lhota díl 2.
ad 8/ Rozdělení ZSJ 301001 V Šipší v obci 533955 Kutná Hora na díly
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného v
základním registru RÚIAN, byla rozdělena ZSJ 301001 V Šipší na díly.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.12.2018 (pracovní účinnost) došlo
k rozdělení ZSJ 301001 V Šipší na dva díly:
ZSJ 3010011 V Šipší díl 1 leží na katastrálním území 677973 Sedlec u Kutné Hory a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 402192 Šipší;
ZSJ 3010012 V Šipší díl 2 leží na katastrálním území 677973 Sedlec u Kutné Hory a budovy s čísly na jeho
území přísluší k části obce 078018 Kaňk.
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Statistický obvod
SO 87 / IDSO 207217, SO 88 / IDSO 207225, SO 89 / IDSO 207233, SO 90 / IDSO 207241, SO 91 / IDSO
207250, SO 92 / IDSO 207268, SO 93 / IDSO 207276, SO 94 / IDSO 207284, SO 95 / IDSO 207292, SO 96
/ IDSO 207314, SO 97 / IDSO 207322, SO 99 / IDSO 207349, SO 100 / IDSO 207365 a SO 101 / IDSO 212504
s účinností od 15.12.2018 (pracovní účinnost) návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3010011 V Šipší díl 1 a
vznikl nový SO 590 / IDSO 859109 s vazbou na ZSJ díl 3010012 V Šipší díl 2.
ad 9/ Zrušení rozdělení ZSJ 187739 Skalany v obci 577685 Vykeř na díly (sloučení dílů)
Na základě dodatečného vyhodnocení polohy a příslušnosti stavebních objektů k části obce, ověřeného v
základním registru RUIAN, bylo provedeno sloučení dílů ZSJ 187739 Skalany.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Semily, v obci 577685 Vyskeř s účinností od 15.12.2018 (pracovní účinnost) bylo zrušeno rozdělení
ZSJ 187739 Skalany na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 1877391 Skalany díl 1, který ležel na katastru 787744 Vyskeř a budovy na jeho
území byly evidovány v části obce 187739 Skalany,
a dílu 2 ZSJ 1877392 Skalany díl 2, který ležel na katastru 787744 Vyskeř a budovy na jeho území byly
evidovány v části obce 187721 Mladostov.
Díly se sloučily do ZSJ díl 1877390 Skalany, který leží na katastru 787744 Vyskeř a budovy na jeho území
patří do části obce 187739 Skalany.
Statistický obvod
SO 527 / IDSO 501948, 528 / IDSO 502596 a SO 524 / IDSO 502570 následně změnily vazbu na ZSJ díl
1877390 Skalany.
ad 10/ Aktualizace názvů ZSJ odvozených od názvů ulice
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ jako součásti územní přípravy SLDB 2021 byla provedena analýza názvů
ZSJ, odvozených od názvů ulic. U těchto ZSJ byla provedena kontrola nad státní mapou, jestli se ulice
s názvem shodným s názvem ZSJ nebo s názvem podobným v uvedené ZSJ nachází. Bylo také prověřeno,
jestli název ZSJ není ve skutečnosti odvozen od názvu jiného prvku nebo objektu. V důsledku této analýzy
byly provedeny aktualizace včetně oprav celých názvů některých ZSJ nebo jen drobných úprav textu. Změny
byly provedeny s účinností od 20.11.2018 (pracovní účinnost) u ZSJ i ZSJ díl.
Seznam změn v názvu územního prvku ZSJ a ZSJ díl

Kód obce
554499
582786
582786
582786
582786
582786
597180
538132
561380
580031
544256
544256
544256
585068
555088
555088
513750
513750

Název obce

Aš
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Bruntál
Čelákovice
Česká Lípa
Česká Třebová
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
Zlín
Havířov
Havířov
Hranice
Hranice

Kód ZSJ
000582
010073
011398
011606
011690
012564
013242
019267
021555
021822
022039
022063
022233
036099
037711
037800
047732
047759

Původní název ZSJ (díl)
U rozhledny
Nové Sady
Cimburkova-Antonína Macka
Sídliště Žitná-Kuřimská
Kobylín
Bílovická-výpustky
Chelčického
Na požárech
Pod Holým vrchem
Jelenice
U hřbitova
Na sadech
U křížku
Zadní Luhy
Na lánech
Starý Svět
Sklený Kopec
Pod Bílým Kamenem

Nový název ZSJ (díl)
U Rozhledny Háj
Nové sady
Antonína Macka-Reissigova
Horácké náměstí
Řečkovice-za nádražím
Bílovická-Výpustky
Chelčického-Staroměstská
Na Požárech
Sídliště Pod Holým vrchem
Pod Jelenicí
Pražské sídliště-jih
Lipenská-Nová
Pekárenská
Zadní luhy
Na Sioně
Starý svět
Sídliště Hromůvka-Sklený kopec
Pod Bílým kamenem
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Kód obce
574082
584495
554481
546461
564117
586846
586846
563102
563102
554782
579025
505587
579891
593711
593711
532819
535087
593583
533165
580350
582786
585751
593711
513750
544841
554782
560286
582786
592005
580031
550850
544256
563102
554782

Název obce

Hronov
Hustopeče
Cheb
Chlum u Třeboně
Chrastava
Jihlava
Jihlava
Kadaň
Kadaň
Praha
Trutnov
Uničov
Ústí nad Orlicí
Znojmo
Znojmo
Slaný
Neratovice
Slavkov u Brna
Kolín
Choceň
Brno
Slavičín
Znojmo
Hranice
Rožnov pod Rad.
Praha
Sokolov
Brno
Uherské Hradiště
Česká Třebová
Blatná
České Budějovice
Kadaň
Praha

Kód ZSJ
048381
049905
050989
051691
053856
059765
059854
061778
061794
127515
169188
174572
175404
193500
193526
300969
301043
304590
307220
312894
313254
313874
314927
315508
315664
315885
318558
320803
320960
321672
327468
022047
061905
315877

Původní název ZSJ (díl)
Padolí
V táborech
U stadiónu
Velký Kopec
Na hůrce
U větrníku
U mlýna
Koželužská
Na Jezerce
Flora
Na nivách
Poděbradova
Pod horou
Horní Leska
Dolní Leska
Na dolíkách
V lukách
Pod vinohrady
K Ovčárům
Na Křepčích
Bešůvka
Pod vrškem
Dukelská
U mlýnského příkopu
Hradišťko
Budějovické náměstí-východ
Pod pekárnou
Na mateří
Zápověď
V hliníkách
V Jezírkách
Sídliště Na pražské
Zlatý vrch
Budějovické náměstí-západ

Nový název ZSJ (díl)
Husova-Seifertova
Tábory-U Větrolamu
U stadionu
Velký kopec
Chrastava II
Pod Větrníkem
Na Dolech
Kadaň-předměstí
Vinohrady
U Flory
Hlavní nádraží
Jiřího z Poděbrad
Amerika
Leska Horní
Leska Dolní
Arbesova-Tomanova
V lukách-Na pískách
Pod vinohrady-U němčanské cesty
Sendražice-K Ovčárům
Třešňovka
Les Bešůvka
Dlouhé pole
Sídliště Dukelská
Mlýnský příkop
Sídliště Láz
Budějovická-východ
U Těšovic
U Vinohrad
Studentské náměstí
Hliníky
V Jezárkách
Pražské sídliště-sever
Jezerka
Budějovická-západ

ad 11/ Změna příslušnosti IDSO 116882 do ZSJ díl 1277870 Dolní Krč-Zálesí v obci 554782 Praha
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2021 při úpravě vymezení funkčních ploch
nemocnic došlo ke změně příslušnosti statistického obvodu k ZSJ díl.
Statistický obvod
V hlavním městě Praze 554782 s účinností od 15.12.2018 (pracovní účinnost) došlo ke změně příslušnosti
SO 1516 / IDSO 116882 k ZSJ díl, dříve ZSJ díl 1280400 Krčská nemocnice, nově ZSJ díl 1277870 Dolní
Krč-Zálesí.
ad 12/ Vznik nové ZSJ 331171 Průmyslová zóna Vsetín-Bobrky v obci 541630 Vsetín
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ jako součásti územní přípravy SLDB 2021 jako výsledek analýzy adres se
sídlem subjektů s ekonomickou činnosti NACE evidovaných v RES byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
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Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Vsetín v obci 541630 Vsetín s účinností od 20.12.2018 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová ZSJ
331171 a ZSJ díl 3311710 Průmyslová zóna Vsetín-Bobrky. Nová ZSJ leží na katastrálním území 786764
Vsetín a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 414786 Vsetín.
Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areál, vyčleňuje se ze ZSJ 315711 Bobrky a cílem jejího vytvoření
je oddělení průmyslového areálu od obytné zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 747 / IDSO 859117 s vazbou na ZSJ díl 3311710 Průmyslová zóna Vsetín-Bobrky.
ad 13/ Vznik nové ZSJ 331180 České Vrbné-obchodní zóna v obci 544256 České Budějovice
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2021 při úpravě vymezení funkčních ploch
obchodního charakteru byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese České Budějovice v obci 544256 České Budějovice s účinností od 20.12.2018 (pracovní účinnost)
byla vytvořena nová ZSJ 331180 a ZSJ díl 3311800 České Vrbné-obchodní zóna. Nová ZSJ leží na
katastrálním území 622729 České Vrbné a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 403873
České Budějovice 2.
Nová ZSJ byla vytvořena pro areál občanské vybavenosti, vyčleňuje se ze ZSJ 022721 České Vrbné a cílem
jejího vytvoření je oddělení areálu občanské vybavenosti převážně obchodního areálu od obytné zástavby.
Charakter ZSJ: areál občanské vybavenosti.
Statistický obvod
V souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 1017 / IDSO 859125 s vazbou na ZSJ díl 3311800 České Vrbné-obchodní zóna.
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Rok 2019

Seznam zaevidovaných změn v území od 2.1.2019 do 1.4.2019 včetně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Změna názvu katastrálního území 702064 Doubravice u Nedabyle v obci 535664 Doubravice;
Aktualizace názvů ZSJ a ZSJ díl v rámci harmonizace ZSJ;
Vznik nové části obce 331198 Žďár nad Sázavou 8 v obci 595209 Žďár nad Sázavou;
Vznik nové části obce 117145 Vysočany v obci 539473 Ovesné Kladruby;
Aktualizace přesahu budov na území jiné obce mezi obcemi 523453 Žákovice a 542318 Blazice;
Vznik nové ZSJ 331201 a ZSJ díl 3312010 Průmyslová zóna-východ v obci 545562 Kaplice;
Vznik nové ZSJ 331210 a ZSJ díl 3312100 Průmyslová zóna-západ v obci 545562 Kaplice;
Vznik nové ZSJ 331228 a ZSJ díl 3312280 Průmyslová zóna v obci 552828 Planá nad Lužnicí;
Vznik nové ZSJ 331236 a ZSJ díl 3312360 Průmyslová zóna U Mexika v obci 559300 Nýřany;
Vznik nové ZSJ 331244 a ZSJ díl 3312440 Průmyslová zóna Lipovka v obci 576069 Rychnov nad
Kněžnou;
Vznik nové ZSJ 331252 a ZSJ díl 3312520 Průmyslová zóna Hrádek nad Nisou v obci 564095 Hrádek
nad Nisou;
Vznik nové ZSJ 331261 a ZSJ díl 3312610 Průmyslová zóna Hranice v obci 513750 Hranice;
Vznik nové ZSJ 331279 a ZSJ díl 3312790 Průmyslová zóna Nové Pole v obci 598917 Karviná;
Vznik nové ZSJ 331287 a ZSJ díl 3312870 Obchodně-průmyslová zóna Hrabová v obci 554821
Ostrava;
Vznik nové ZSJ 331295 a ZSJ díl 3312950 Mělnická-sever v obci 538094 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav;
Vznik nové ZSJ 331309 a ZSJ díl 3313090 Elektrárna Vřesová v obci 560707 Vřesová;
Vznik nové ZSJ 331317 a ZSJ díl 3313170 Elektrárna Tisová v obci 560294 Březová;
Vznik nové ZSJ 331325 a ZSJ díl 3313250 Elektrárna Mělník (Horní Počaply) v obci 534790 Horní
Počaply;
Vznik nové ZSJ 331333 a ZSJ díl 3313330 Elektrárna Mělník (Křivenice) v obci 534790 Horní Počaply;
Vznik nové ZSJ 331341 a ZSJ díl 3313410 Sviadnov-průmyslový areál v obci 569631 Sviadnov;
Vznik nové ZSJ 331350 a ZSJ díl 3313500 Elektrárna Opatovice-jih v obci 575046 Hrobice;
Zrušení rozdělení ZSJ 185337 Bezděkov na díly a vznik nové ZSJ 331368 a ZSJ díl 3313680
Doubravice 2. díl v obci 530921 Vranov;
Zrušení rozdělení ZSJ 187887 Rváčov na díly a vznik nové ZSJ 331376 a ZSJ díl 3313760 Petrkov 1.
díl v obci 572551 Vysočina;
Zrušení rozděleni ZSJ 187101 Všejany na díly a vznik nové ZSJ 331384 a ZSJ díl 3313840 Vanovice
v obci 536938 Všejany;
Zrušení rozdělení ZSJ 066036 Klecany na díly a vznik nové ZSJ 331392 a ZSJ díl 3313920 Zdibsko
v obci 538311 Klecany;
Zrušení rozdělení ZSJ 028398 Dolany na díly a vznik nové ZSJ 331406 a ZSJ díl 3314060 Habrová
v obci 558788 Dolany;
Zrušení rozdělení ZSJ 008877 Zlatý Kopec na díly a vznik nové ZSJ 331414 a ZSJ díl 3314140
Ryžovna v obci 506486 Boží Dar;
Zrušení rozdělení ZSJ 073920 Krásný Les na díly a vznik nové ZSJ 331422 a ZSJ díl 3314220 Horní
Hrad v obci 578045 Krásný Les;
Zrušení rozdělení ZSJ 040916 Holedeč na díly a vznik nové ZSJ 331431 a ZSJ díl 3314310 Holedeček
obci 566187 Holedeč;
Zrušení rozdělení ZSJ 033294 Dubá na díly a vznik nové ZSJ 331449 a ZSJ díl 3314490 Horní Dubová
Hora v obci 561533 Dubá;
Zrušení rozdělení ZSJ 037231 Harrachov na díly a vznik nové ZSJ 331457, 331465 a ZSJ díl 3314570
Nový Svět, 3314650 Mýtiny v obci 577081 Harrachov;
Zrušení rozdělení ZSJ 062243 Kaliště na díly a vznik nové ZSJ 331473 a ZSJ díl 3314730 Staré Hutě
v obci 548090 Kaliště;
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33. Zrušení rozdělení ZSJ 045667 Hostěnice na díly a vznik nové ZSJ 331481 a ZSJ díl 3314810 Lhotky
v obci 583057 Hostěnice;
34. Zrušení rozdělení ZSJ 055280 Chvalovice na díly a vznik nové ZSJ 331490 a ZSJ díl 3314900 Hatě
v obci 594172 Chvalovice;
35. Zrušení rozdělení ZSJ 042358 Horní Benešov na díly a vznik nové ZSJ 331503 a ZSJ díl 3315030
Luhy v obci 597350 Horní Benešov;
36. Zrušení rozdělení ZSJ 041190 Koudelka na díly a zrušení dílu 3 ZSJ 041165 Staré Holice v obci
574988 Holice.
ad 1/ Změna názvu katastrálního území 702064 Doubravice u Nedabyle v obci 535664 Doubravice
Katastrální území
V okrese České Budějovice v obci 535664 Doubravice, s účinností od 2.1.2019 došlo ke změně názvu
katastrálního území 702064 Doubravice u Nedabyle na nový název Doubravice u Českých Budějovic.
Územně technická jednotka
V okrese České Budějovice v obci 535664 Doubravice, s účinností od 2.1.2019 došlo v souvislosti se změnou
názvu katastrálního území ke změně názvu územně technické jednotky 702064 Doubravice u Nedabyle na
nový název Doubravice u Českých Budějovic.
ad 2/ Aktualizace názvů ZSJ a ZSJ díl v rámci harmonizace ZSJ
ad 2a/ Aktualizace názvů ZSJ a ZSJ díl průmyslových zón
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ jako součásti územní přípravy SLDB 2021 byla provedena kontrola všech
průmyslových zón vedených v RIS MMR nad mapovou vrstvou RSO. V důsledku této kontroly byla provedena
aktualizace názvu ZSJ a ZSJ díl s účinností od 20.1.2019 (pracovní účinnost):

Kód obce Název obce

Kód ZSJ

Původní název ZSJ (díl)

Nový název ZSJ (díl)

571393

312134

Průmyslový obvod-jih

Průmyslový obvod-západ

Hlinsko

ad 2b/ Aktualizace názvů ZSJ a ZSJ díl odvozených od názvů ulic
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ jako součásti územní přípravy SLDB 2021 byla provedena analýza názvů
ZSJ, odvozených od názvů ulic. U těchto ZSJ byla provedena kontrola nad státní mapou, jestli se ulice
s názvem shodným s názvem ZSJ nebo s názvem podobným v uvedené ZSJ nachází. Bylo také prověřeno,
jestli název ZSJ není ve skutečnosti odvozen od názvu jiného prvku nebo objektu. V důsledku této analýzy
byly provedeny aktualizace včetně oprav celých názvů některých ZSJ nebo jen drobných úprav textu. Změny
byly provedeny s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) u ZSJ i ZSJ díl.
Seznam změn v názvu územního prvku ZSJ a ZSJ díl:

Kód obce
599247
581372
595411
595411
595411
588512
536148
554961
554961
598917
555771
533203

Název obce
Bílovec
Boskovice
Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem
Chropyně
Javorník
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karviná
Klatovy
Králův Dvůr

Kód
ZSJ
320137
008362
017043
017051
304719
314307
325431
319619
319601
064076
065773
072931

Původní název ZSJ (díl)
Údolí Mladých
Čížovky
Beranka
Forota
Jižní svahy
Díly
Račí Údolí
Pražská
U tří křížů
Slezská
Nad nádražím
Nad stadionem

Nový název ZSJ (díl)
Údolí mladých
Čížovky-u vysílače
Sídliště I-Beranka
Sídliště II-Forota
Sídliště II-západ
Tovačovská
Račí údolí
Mattoniho nábřeží-východ
U Tří křížů
Za dolem Gabriela
Sídliště Pod Hůrkou
Nad Stadionem
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568988
578347
565971
554642
567027
567027
567027
591211
591211
561860
537004
500496
599069
554821
585599
555134
547492
549240
549240
554791
554782
554782
554782
554782
589250
539911
593583
599921
554171
523704
523704
583979
592005
592005
596973
585939
585939
541354

Ledeč nad Sázavou
Litomyšl
Louny
Mariánské Lázně
Most
Most
Most
Náměšť nad Oslavou
Náměšť nad Oslavou
Nový Bor
Nymburk
Olomouc
Orlová
Ostrava
Otrokovice
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Písek
Plzeň
Praha
Praha
Praha
Praha
Prostějov
Příbram
Slavkov u Brna
Studénka
Šenov u Nového Jičína
Šumperk
Šumperk
Telnice
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Velká Bíteš
Vizovice
Vizovice
Zábřeh

079723
085774
087483
319317
099643
099619
099562
314625
314617
309613
108260
110752
112500
114375
116785
117765
119008
120812
120804
329398
324892
130877
130672
132381
133639
135496
304531
158411
305090
164437
164429
165751
172871
172901
314951
183156
300675
305669

Na rámech
U školek
Riegerova
Panská Pole
Fibichova
Opletalova
Pod Šibeníkem
Klínky
Na Křemelkách
V lomech
Na bělidlech
Na vozovce
Nad Kališoky
Gurtěvova
Kučovanina
U kostelíčka
U nádraží
Flekačky
U nádraží
U Panského Dvora
Na Hůrce
Na Stráži
Nad Mazankou
Nad Olšinami
Náměstí spojenců
Na pahorku
Pod oborou
Matiční
Na vyhlídce
Pod Senovou
Skřivánčí
Nad hliníkem
Stonky
Trávníky
Za uličkami
Dubovsko I
Dubovsko II
Na výsluní

Habrecká-Na Rámech
Nad Osickým údolím
Riegrova
Panská pole
Zdeňka Fibicha
Kasárna
Sídliště Pod Šibeníkem
Klínky-Třebíčská
Za tratí
U Obory
Pražská
Na Vozovce-Litovelská
Nad Kališčokem
Gurťjevova
Kučovaniny
U Kostelíčka
Průběžná-Křemešnická
Za nemocnicí
Sídliště Jih
U Panského dvora
Na hůrce
Na stráži
Nad Okrouhlíkem
Nad olšinami
Náměstí Spojenců
Pod Šachtami
Pod Oborou
Nádražní
Na Vyhlídce
Pod Hájem
Prievidzská
Hliníky
Průmyslová-západ
Sady-západ
U Stadionu-Lánice
U Stadionu
Dubovsko
Na Výsluní-Na Vyhlídce

ad 2c/ Aktualizace názvů ZSJ a ZSJ díl podle charakteru ZSJ a způsobu využití budov
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ jako součásti územní přípravy SLDB 2021 byla provedena analýza
charakteru ZSJ a způsobu využití budov, které leží na území dané ZSJ. V důsledku této analýzy byla
provedena aktualizace názvu ZSJ a ZSJ díl s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost).
Seznam změn názvů ZSJ a ZSJ díl:
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Kód obce Název obce
554499 Aš

Kód ZSJ Původní název ZSJ (díl)
000566 Průmyslový obvod

582786
582786
570826
547492
566616
554782
554782
554782
552569

011401
320811
069914
119016
123277
128651
128805
128864
306762

Brno
Brno
Kosmonosy
Pelhřimov
Podbořany
Praha
Praha
Praha
Staříč

Vysoká škola veterinární
Nad cihelnou
Na pískách
Lhotky
Na pískách
Jinonice-průmyslový obvod
Smíchov-průmyslový obvod
Jinonice-průmyslový obvod-západ
Vodičná

Nový název ZSJ (díl)
Kotkova
Veterinární a farmaceutická
universita
Fakulta Mendelovy univerzity
Kosmonosy-západ
Průmyslová zóna Lhotka
Průmyslová zóna Hlubany
Waltrovka
Smíchov-za Andělem
Nové Butovice-Radlická
Bývalý důl Staříč III

ad 2d/ Aktualizace názvů ZSJ a ZSJ díl s číslicí v názvu
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ jako součásti územní přípravy SLDB 2021 byla provedena analýza ZSJ
s číslicí v názvu. V důsledku této analýzy byla provedena aktualizace názvu ZSJ a ZSJ díl s účinností od
20.3.2019 (pracovní účinnost).
Seznam změn názvů ZSJ a ZSJ díl:

Kód
obce
555029
563111
545601
545601
554821
554821

Název
obce
Bochov
Kalek
Loučovice
Loučovice
Ostrava
Ostrava

Původní název ZSJ
Kód ZSJ (díl)
198722 Bražec 1
062146 Načetín I
087131 Loučovice 1. díl
087149 Loučovice 2. díl
113999 Hornické učiliště II
113620 Hornické učiliště I

Nový název ZSJ (díl)
Bražec u Bochova
Zadní Načetín
Loučovice-sever
Loučovice-jih
Zdravotnická škola
Střední škola elektrotechnická

ad 2e/ Aktualizace názvů ZSJ a ZSJ díl pro elektrárny
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ jako součásti územní přípravy SLDB 2021 došlo k prověřování areálů
elektráren vedených v mapové vrstvě ZABAGED. Jako výsledek prověřování byla provedena aktualizace
názvu ZSJ a ZSJ díl s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost).
Seznam změn názvů ZSJ a ZSJ díl:

Kód obce Název obce
574856 Čeperka
575071 Chvaletice
Opatovice nad
575429 Labem
530794 Trnávka

Kód ZSJ Původní název ZSJ (díl)
019577 Opatovice-elektrárna západ
330841 Chvaletice-elektrárna

Nový název ZSJ (díl)
Elektrárna Opatovice-západ
Elektrárna Chvaletice

330949 Opatovice-elektrárna východ Elektrárna Opatovice-východ
330850 Trnávka-u elektrárny
Trnávka-u elektrárny Chvaletice

ad 2f/ Aktualizace názvů ZSJ a ZSJ díl průmyslových zón
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ jako součásti územní přípravy SLDB 2021 byla provedena kontrola všech
průmyslových zón vedených v RIS MMR nad mapovou vrstvou RSO. V důsledku této kontroly byla provedena
aktualizace názvu ZSJ a ZSJ díl s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost).
Seznam změn názvů ZSJ a ZSJ díl:

Kód obce Název obce

Kód ZSJ

563889

082210

Liberec

Původní název ZSJ (díl) Nový název ZSJ (díl)
Obchodní a průmyslová zóna Liberec
U skládky
Sever-Růžodol
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ad 3/ Vznik nové části obce 331198 Žďár nad Sázavou 8 v obci 595209 Žďár nad Sázavou
V okrese Žďár nad Sázavou, v obci 595209 Žďár nad Sázavou s účinností od 11.3.2019 byla zřízena nová
část obce 331198 Žďár nad Sázavou 8 na základě usnesení pod č.j. 1/2018/ORÚP/4 Zastupitelstva města
Žďár nad Sázavou ze dne 22.11.2018. Část obce byla zřízena pro budovy nového sídliště rodinných domů.
Část obce
V okrese Žďár nad Sázavou, v obci 595209 Žďár nad Sázavou s účinností od 11.3.2019 vznikla nová část
obce 331198 Žďár nad Sázavou 8. Nová část obce se vyčleňuje z části obce 412805 Žďár nad Sázavou 1.
Část obce díl
V okrese Žďár nad Sázavou, v obci 595209 Žďár nad Sázavou s účinností od 11.3.2019 vznikla nová část
obce díl 331198 Žďár nad Sázavou 8.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce Žďár nad Sázavou:

Kód části obce
195294
195341
125521
180840
412805
412813
412821
412830
412848
412864
412856
331198

Název části obce
Mělkovice
Radonín
Stržanov
Veselíčko
Žďár nad Sázavou 1
Žďár nad Sázavou 2
Žďár nad Sázavou 3
Žďár nad Sázavou 4
Žďár nad Sázavou 5
Žďár nad Sázavou 6
Žďár nad Sázavou 7
Žďár nad Sázavou 8

Poř. č. dříve Poř. č. nově
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12

Základní sídelní jednotka
V okrese Žďár nad Sázavou, v obci 595209 Žďár nad Sázavou s účinností od 11.3.2019 vznikla v souvislosti
se vznikem nové části obce nová základní sídelní jednotka 331198 Pod vápennou cestou. Nová ZSJ leží
na katastrálním území 795232 Město Žďár.
Základní sídelní jednotka díl
V okrese Žďár nad Sázavou, v obci 595209 Žďár nad Sázavou s účinností od 11.3.2019 vznikla v souvislosti
se vznikem nové části obce nová základní sídelní jednotka díl 331198 Pod vápennou cestou. ZSJ díl
vznikla pro budovy z nové části obce 331198 Žďár nad Sázavou 8.
ad 4/ Vznik části obce 117145 Vysočany v obci 539473 Ovesné Kladruby
V okrese Cheb, v obci 539473 Ovesné Kladruby s účinností od 11.3.2019 byla zřízena nová část obce
117145 Vysočany na základě usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ovesné Kladruby ze dne
31.10.2018.
Část obce
V okrese Cheb, v obci 539473 Ovesné Kladruby s účinností od 11.3.2019 vznikla nová část obce 117145
Vysočany. Část obce byla vytvořena pro poslední dochovaný statek zaniklé obce, který je v současné době
chráněnou kulturní památkou.
Část obce díl
V okrese Cheb, v obci 539473 Ovesné Kladruby s účinností od 11.3.2019 vznikla nová část obce díl 117145
Vysočany.
Pořadová čísla částí obce dílů v rámci obce Ovesné Kladruby:

Kód části obce Název části obce
117137 Ovesné Kladruby
117145 Vysočany

Poř. č. dříve Poř. č. nově
1
1
2
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Základní sídelní jednotka díl
V okrese Cheb, v obci 539473 Ovesné Kladruby s účinností od 11.3.2019 v souvislosti se vznikem nové části
obce změnila ZSJ díl 1171450 Vysočany příslušnost k nové části obce 117142 Vysočany.
ad 5/ Aktualizace přesahu na území jiné obce mezi obcemi 523453 Žákovice a 542318 Blazice
Mezi obcemi 523453 Žákovice v okrese Přerov a 542318 Blazice v okrese Kroměříž došlo ke změně obecní i
okresní hranice. Bylo tak zahájeno řešení přesahu budov z obce Blazice na území obce Žákovice. Změna
hranice byla provedena ve prospěch obce Blazice, kam historicky skupina budov Hradilova mlýnu patřila.
V současné době je potřeba ještě dořešit čp 89, které bylo vydáno obcí Žákovice a nyní tvoří opačný přesah
budov z obce Žákovice na území obce Blazice. Problematice se věnuje MV na základě zákona o obcích, §
26a v aktuálním znění a správa RÚIAN.
Statistický obvod
SO 493 / IDSO 851116 s účinností od 15.3.2019 (pracovní účinnost) změnil vazbu na ZSJ díl 1942710
Žákovice a věcně s jedná o podchycení přesahu budovy čp. 89 Žákovice na území obce Blazice.
ad 6/ Vznik nové ZSJ 331201 a ZSJ díl 3312010 Průmyslová zóna-východ v obci 545562 Kaplice
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek analýzy průmyslových
zón vedených v RIS Ministerstva pro místní rozvoj nad mapovou vrstvou RSO byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ
díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov v obci 545562 Kaplice s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ 331201 a ZSJ díl 3312010 Průmyslová zóna-východ. Nová ZSJ leží na katastrálním území
663069 Kaplice a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 403989 Kaplice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areál, vyčleňuje se ze ZSJ 063088 Na Pohorské a cílem jejího
vytvoření je oddělení průmyslového areálu od obytné zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Český Krumlov v obci 545562 Kaplice v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 482 / IDSO 859141 s vazbou na ZSJ díl 3312010 Průmyslová zóna-východ.
ad 7/ Vznik nové ZSJ 331210 a ZSJ díl 3312100 Průmyslová zóna-západ v obci 545562 Kaplice
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek analýzy průmyslových
zón vedených v RIS Ministerstva pro místní rozvoj nad mapovou vrstvou RSO byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ
díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Český Krumlov v obci 545562 Kaplice s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ 331210 a ZSJ díl 3312100 Průmyslová zóna-západ. Nová ZSJ leží na katastrálním území 663069
Kaplice a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 403989 Kaplice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areál, vyčleňuje se ze ZSJ 063070 U Dvořišťské silnice a 063118
Samoty a cílem jejího vytvoření je oddělení průmyslového areálu od obytné zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Český Krumlov v obci 545562 Kaplice v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 483 / IDSO 859150 s vazbou na ZSJ díl 3312100 Průmyslová zóna-západ.
ad 8/ Vznik nové ZSJ 331228 a ZSJ díl 3312280 Průmyslová zóna v obci 552828 Planá nad Lužnicí
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek analýzy průmyslových
zón vedených v RIS Ministerstva pro místní rozvoj nad mapovou vrstvou RSO byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ
díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Tábor v obci 552828 Planá nad Lužnicí s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ 331228 a ZSJ díl 3312280 Průmyslová zóna. Nová ZSJ leží na katastrálním území 721336 Planá
nad Lužnicí a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 121339 Planá nad Lužnicí.
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Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areál, vyčleňuje se ze ZSJ 121339 Planá nad Lužnicí a cílem jejího
vytvoření je oddělení průmyslového areálu od obytné zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Tábor v obci 552828 Planá nad Lužnicí v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 721 / IDSO 859168 s vazbou na ZSJ díl 331228 Průmyslová zóna.
ad 9/ Vznik nové ZSJ 331236 a ZSJ díl 3312360 Průmyslová zóna U Mexika v obci 559300 Nýřany
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek analýzy průmyslových
zón vedených v RIS Ministerstva pro místní rozvoj nad mapovou vrstvou RSO byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ
díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Plzeň-sever v obci 559300 Nýřany s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová
ZSJ 331236 a ZSJ díl 3312360 Průmyslová zóna U Mexika. Nová ZSJ leží na katastrálním území 708496
Nýřany a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 406554 Nýřany.
Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areál, vyčleňuje se ze ZSJ 108499 Nýřany-Staročeské náměstí a
cílem jejího vytvoření je oddělení průmyslového areálu od obytné zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Plzeň-sever v obci 559300 Nýřany v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 448 / IDSO 859176 s vazbou na ZSJ díl 3312360 Průmyslová zóna U Mexika.
ad 10/ Vznik nové ZSJ 331244 a ZSJ díl 3312440 Průmyslová zóna Lipovka v obci 576069 Rychnov nad
Kněžnou
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek analýzy průmyslových
zón vedených v RIS Ministerstva pro místní rozvoj nad mapovou vrstvou RSO byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ
díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Rychnov nad Kněžnou v obci 576069 Rychnov nad Kněžnou s účinností od 20.3.2019 (pracovní
účinnost) byla vytvořena nová ZSJ 331244 a ZSJ díl 3312440 Průmyslová zóna Lipovka. Nová ZSJ leží
na katastrálním území 684724 Lipovka u Rychnova nad Kněžnou a budovy s čísly na jejím území jsou
evidovány v části obce 084727 Lipovka.
Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areál, vyčleňuje se ze ZSJ 084727 Lipovka a cílem jejího vytvoření
je oddělení průmyslového areálu od obytné zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Rychnov nad Kněžnou v obci 576069 Rychnov nad Kněžnou v souvislosti se vznikem nové ZSJ a
ZSJ díl
vznikl nový SO 460 / IDSO 859184 s vazbou na ZSJ díl 3312440 Průmyslová zóna Lipovka.
ad 11/ Vznik nové ZSJ 331252 a ZSJ díl 3312520 Průmyslová zóna Hrádek nad Nisou v obci 564095
Hrádek nad Nisou
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek analýzy průmyslových
zón vedených v RIS Ministerstva pro místní rozvoj nad mapovou vrstvou RSO byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ
díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Liberec v obci 564095 Hrádek nad Nisou s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla
vytvořena nová ZSJ 331252 a ZSJ díl 3312520 Průmyslová zóna Hrádek nad Nisou. Nová ZSJ leží na
katastrálním území 647390 Hrádek nad Nisou a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce
408409 Hrádek nad Nisou.
Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areál, vyčleňuje se ze ZSJ 310760 Žitavská a z 310832 U celnice;
cílem jejího vytvoření je oddělení průmyslového areálu od obytné zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
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Statistický obvod
V okrese Liberec v obci 564095 Hrádek nad Nisou v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 898 / IDSO 859192 s vazbou na ZSJ díl 3312520 Průmyslová zóna Hrádek nad Nisou.
ad 12/ Vznik nové ZSJ 331261 a ZSJ díl 3312610 Průmyslová zóna Hranice v obci 513750 Hranice
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek analýzy průmyslových
zón vedených v RIS Ministerstva pro místní rozvoj nad mapovou vrstvou RSO byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ
díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Přerov v obci 513750 Hranice s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová
ZSJ 331261 a ZSJ díl 3312610 Průmyslová zóna Hranice. Nová ZSJ leží na katastrálním území 631949
Drahotuše a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 414361 Hranice IV-Drahotuše.
Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areál, vyčleňuje se ze ZSJ 031941 Drahotuše a cílem jejího vytvoření
je oddělení průmyslového areálu od obytné zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Přerov v obci 513750 Hranice v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 696 / IDSO 859206 s vazbou na ZSJ díl 3312610 Průmyslová zóna Hranice.
ad 13/ Vznik nové ZSJ 331279 a ZSJ díl 3312790 Průmyslová zóna Nové Pole v obci 598917 Karviná
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek analýzy průmyslových
zón vedených v RIS Ministerstva pro místní rozvoj nad mapovou vrstvou RSO byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ
díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Karviná v obci 598917 Karviná s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová
ZSJ 331279 a ZSJ díl 3312790 Průmyslová zóna Nové Pole. Nová ZSJ leží na katastrálním území 664197
Staré Město u Karviné a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 064190 Staré Město.
Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areál, vyčleňuje se ze ZSJ 064190 Staré Město a cílem jejího
vytvoření je oddělení průmyslového areálu od obytné zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Karviná v obci 598917 Karviná v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
SO 278 / IDSO 649554 změnil vazbu na ZSJ díl 3312790 Průmyslová zóna Nové Pole.
ad 14/ Vznik nové ZSJ 331287 a ZSJ díl 3312870 Obchodně-průmyslová zóna Hrabová v obci 554821
Ostrava
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek analýzy průmyslových
zón vedených v RIS Ministerstva pro místní rozvoj nad mapovou vrstvou RSO byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ
díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Ostrava-město v obci 554821 Ostrava s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ 331287 a ZSJ díl 3312870 Obchodně-průmyslová zóna Hrabová. Nová ZSJ leží na katastrálním
území 714534 Hrabová a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 114537 Hrabová.
Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areál, vyčleňuje se ze ZSJ 114553 Na Místecké a cílem jejího
vytvoření je oddělení průmyslového areálu od obytné zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Ostrava-město v obci 554821 Ostrava v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 1329 / IDSO 859214 s vazbou na ZSJ díl 3312870 Obchodně-průmyslová zóna Hrabová.

199

ad 15/ Vznik nové ZSJ 331295 a ZSJ díl 3312950 Mělnická-sever v obci 538094 Brandýs nad LabemStará Boleslav
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek analýzy charakteru
ZSJ a způsobu využití budov, které leží na území dané ZSJ, byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Praha-východ v obci 538094 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav s účinností od 20.3.2019 (pracovní
účinnost) byla vytvořena nová ZSJ 331295 a ZSJ díl 3312950 Mělnická-sever. Nová ZSJ leží na
katastrálním území 60170 Stará Boleslav a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 403016
Stará Boleslav.
Nová ZSJ byla vytvořena pro zástavbu nových rodinných domů, vyčleňuje se ze ZSJ 009164 U Proboštského
rybníka a cílem jejího vytvoření je oddělení nové zástavby od původní obytné zástavby.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Praha-východ v obci 538094 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v souvislosti se vznikem nové ZSJ
a ZSJ díl
vznikl nový SO 634 / IDSO 859222 s vazbou na ZSJ díl 3312950 Mělnická-sever.
ad 16/ Vznik nové ZSJ 331309 a ZSJ díl 3313090 Elektrárna Vřesová v obci 560707 Vřesová
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování areálů
elektráren vedených v mapové vrstvě ZABAGED byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Sokolov v obci 560707 Vřesová s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová
ZSJ 331309 a ZSJ díl 3313090 Elektrárna Vřesová. Nová ZSJ leží na katastrálním území 786721 Vřesová
a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 186724 Vřesová.
Nová ZSJ byla vytvořena pro areál elektrárny, vyčleňuje se ze ZSJ 186724 Vřesová a cílem jejího vytvoření
je oddělení areálu elektrárny od okolních ploch.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Sokolov v obci 560707 Vřesová v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 486 / IDSO 859231 s vazbou na ZSJ díl 3313090 Elektrárna Vřesová.
ad 17/ Vznik nové ZSJ 331317 a ZSJ díl 3313170 Elektrárna Tisová v obci 560294 Březová
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování areálů
elektráren vedených v mapové vrstvě ZABAGED byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Sokolov v obci 560294 Březová s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová
ZSJ 331317 a ZSJ díl 3313170 Elektrárna Tisová. Nová ZSJ leží na katastrálním území 614645 Tisová u
Sokolova a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 014648 Tisová.
Nová ZSJ byla vytvořena pro areál elektrárny, vyčleňuje se ze ZSJ 014648 Tisová a cílem jejího vytvoření
je oddělení areálu elektrárny od okolních ploch.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Sokolov v obci 560294 Březová v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 487 / IDSO 859249 s vazbou na ZSJ díl 3313170 Elektrárna Tisová.
ad 18/ Vznik nové ZSJ 331325 a ZSJ díl 3313250 Elektrárna Mělník (Horní Počaply) v obci 534790 Horní
Počaply
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování areálů
elektráren vedených v mapové vrstvě ZABAGED byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
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Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Mělník v obci 534790 Horní Počaply s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ 331325 a ZSJ díl 3313250 Elektrárna Mělník (Horní Počaply). Nová ZSJ leží na katastrálním
území 643751 Horní Počaply a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 043753 Horní
Počaply.
Nová ZSJ byla vytvořena pro areál elektrárny, vyčleňuje se ze ZSJ 043753 Horní Počaply a cílem jejího
vytvoření je oddělení areálu elektrárny od okolních ploch.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Mělník v obci 534790 Horní Počaply v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 593 / IDSO 859257 s vazbou na ZSJ díl 3313250 Elektrárna Mělník (Horní Počaply).
ad 19/ Vznik nové ZSJ 331333 a ZSJ díl 3313330 Elektrárna Mělník (Křivenice) v obci 534790 Horní
Počaply
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování areálů
elektráren vedených v mapové vrstvě ZABAGED byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Mělník v obci 534790 Horní Počaply s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ 331333 a ZSJ díl 3313330 Elektrárna Mělník (Křivenice). Nová ZSJ leží na katastrálním území
643769 Křivenice a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 043761 Křivenice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro areál elektrárny, vyčleňuje se ze ZSJ 043761 Křivenice a cílem jejího vytvoření
je oddělení areálu elektrárny od okolních ploch.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Mělník v obci 534790 Horní Počaply v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 594 / IDSO 859265 s vazbou na ZSJ díl 3313330 Elektrárna Mělník (Křivenice).
ad 20/ Vznik nové ZSJ 331341 a ZSJ díl 3313410 Sviadnov-průmyslový areál v obci 569631 Sviadnov
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování areálů
elektráren vedených v mapové vrstvě ZABAGED byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Frýdek-Místek v obci 569631 Sviadnov s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena
nová ZSJ 331341 a ZSJ díl 3313410 Sviadnov-průmyslový areál. Nová ZSJ leží na katastrálním území
760676 Sviadnov a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 160679 Sviadnov.
Nová ZSJ byla vytvořena pro průmyslový areál s elektrárnou, vyčleňuje se ze ZSJ 160679 Sviadnov a cílem
jejího vytvoření je oddělení průmyslového areálu od okolních ploch.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
Statistický obvod
V okrese Frýdek-Místek v obci 569631 Sviadnov v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 903 / IDSO 859273 s vazbou na ZSJ díl 3313410 Sviadnov-průmyslový areál.
ad 21/ Vznik nové ZSJ 331350 a ZSJ díl 3313500 Elektrárna Opatovice-jih v obci 575046 Hrobice
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování areálů
elektráren vedených v mapové vrstvě ZABAGED byla vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl:
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice v obci 575046 Hrobice s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) byla vytvořena nová
ZSJ 331350 a ZSJ díl 3313500 Elektrárna Opatovice-jih. Nová ZSJ leží na katastrálním území 648230
Hrobice a budovy s čísly na jejím území jsou evidovány v části obce 048232 Hrobice.
Nová ZSJ byla vytvořena pro tu část areálu elektrárny, která leží na území obce Hrobice. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 048232 Hrobice a cílem jejího vytvoření je oddělení areálu elektrárny od okolních ploch.
Charakter ZSJ: průmyslový areál.
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Statistický obvod
V okrese Pardubice v obci 575046 Hrobice v souvislosti se vznikem nové ZSJ a ZSJ díl
vznikl nový SO 814 / IDSO 859281 s vazbou na ZSJ díl 3313500 Elektrárna Opatovice-jih.
ad 22/ Zrušení rozdělení ZSJ 185337 Bezděkov na díly a vznik nové ZSJ 331368 a ZSJ díl 3313680
Doubravice 2. díl v obci 530921 Vranov
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování ZSJ
s číslem v názvu bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Benešov v obci 530921 Vranov s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 185337 Bezděkov na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 1853371 Bezděkov díl 1, který ležel na katastrálním území 785351 Vranov u
Čerčan a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 185337 Bezděkov,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 1853372 Bezděkov díl 2, který ležel na katastrálním území 785351 Vranov u
Čerčan a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 401706 Doubravice 2. díl,
území ZSJ 185337 Bezděkov bylo zredukováno na území původního dílu 1 a byl vytvořen díl ZSJ 1853370
Bezděkov,
na území původního dílu 2 byla vytvořena nová ZSJ 331368 a ZSJ díl 3313680 Doubravice 2. díl, která
leží na katastrálním území 785351 Vranov u Čerčan a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce
401706 Doubravice 2. díl.
Statistický obvod
V okrese Benešov v obci 530921 Vranov s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 824 / IDSO 186589 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1853370 Bezděkov a
SO 826 / IDSO 186601 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3313680 Doubravice 2. díl.
ad 23/ Zrušení rozdělení ZSJ 187887 Rváčov na díly a vznik nové ZSJ 331376 a ZSJ díl 3313760 Petrkov
1. díl v obci 572551 Vysočina
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování ZSJ
s číslem v názvu bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Chrudim v obci 572551 Vysočina s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 187887 Rváčov na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 1878871 Rváčov díl 1, který ležel na katastrálním území 787884 Rváčov u
Hlinska a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 187887 Rváčov,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 1878872 Rváčov díl 2, který ležel na katastrálním území 787884 Rváčov u
Hlinska a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 410152 Petrkov 1. díl,
území ZSJ 187887 Rváčov bylo zredukováno na území původního dílu 2 a byl vytvořen díl ZSJ 1878870
Rváčov,
na území původního dílu 1 byla vytvořena nová ZSJ 331376 a ZSJ díl 3313760 Petrkov 1. díl, která leží
na katastrálním území 787884 Rváčov u Hlinska a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 410152
Petrkov 1. díl.
Statistický obvod
V okrese Chrudim v obci 572551 Vysočina s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 623 / IDSO 468410 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3313760 Petrkov 1. díl a
SO 624 / IDSO 468428 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1878870 Rváčov.
ad 24/ Zrušení rozdělení ZSJ 187101 Všejany na díly a vznik nové ZSJ 331384 a ZSJ díl 3313840
Vanovice v obci 536938 Všejany
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Mladá Boleslav v obci 536938 Všejany s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 187101 Všejany na díly takto:
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ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 1871011 Všejany díl 1, který ležel na katastrálním území 787108 Všejany a
budovy na jeho území byly evidovány v části obce 187101 Všejany,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 1871012 Všejany díl 2, který ležel na katastrálním území 787108 Všejany a
budovy na jeho území byly evidovány v části obce 402818 Vanovice,
území ZSJ 187101 Všejany bylo zredukováno na území původního dílu 2 a byl vytvořen díl ZSJ 1871010
Všejany,
na území původního dílu 1 byla vytvořena nová ZSJ 331384 a ZSJ díl 3313840 Vanovice, která leží na
katastrálním území 787108 Všejany a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 402818 Vanovice.
Statistický obvod
V okrese Mladá Boleslav v obci 536938 Všejany s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 614 / IDSO 224910 a SO 615 / IDSO 224928 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 3313840 Vanovice a
SO 616 / IDSO 224936 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 1871010 Všejany.
ad 25/ Zrušení rozdělení ZSJ 066036 Klecany na díly a vznik nové ZSJ 331392 a ZSJ díl 3313920 Zdibsko
v obci 538311 Klecany
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Praha-východ v obci 538311 Klecany s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 066036 Klecany na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0660361 Klecany díl 1, který ležel na katastrálním území 666033 Klecany a
budovy na jeho území byly evidovány v části obce 066036 Klecany,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0660362 Klecany díl 2, který ležel na katastrálním území 666033 Klecany a
budovy na jeho území byly evidovány v části obce 415758 Zdibsko,
území ZSJ 066036 Klecany bylo zredukováno na území původního dílu 1 a byl vytvořen díl ZSJ 0660360
Klecany,
na území původního dílu 2 byla vytvořena nová ZSJ 331392 a ZSJ díl 3313920 Zdibsko, která leží na
katastrálním území 666033 Klecany a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 415758 Zdibsko.
Statistický obvod
V okrese Praha-východ v obci 538311 Klecany s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 218 / IDSO 237612 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3313920 Zdibsko
SO 219 / IDSO 234664, SO 220 / IDSO 234672, SO 221 / IDSO 234681, SO 222 / IDSO 234699 a SO 223 /
IDSO 234702 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 0660360 Klecany.
ad 26/ Zrušení rozdělení ZSJ 028398 Dolany na díly a vznik nové ZSJ 331406 a ZSJ díl 3314060 Habrová
v obci 558788 Dolany
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Plzeň-sever v obci 558788 Dolany s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 028398 Dolany na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0283981 Dolany díl 1, který ležel na katastrálním území 628395 Dolany u Plzně
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 028398 Dolany,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0283982 Dolany díl 2, který ležel na katastrálním území 628395 Dolany u Plzně
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 406511 Habrová,
území ZSJ 028398 Dolany bylo zredukováno na území původního dílu 1 a byl vytvořen díl ZSJ 0283980
Dolany,
na území původního dílu 2 byla vytvořena nová ZSJ 331406 a ZSJ díl 3314060 Habrová, která leží na
katastrálním území 628395 Dolany u Plzně a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 406511
Habrová.
Statistický obvod
V okrese Plzeň-sever v obci 558788 Dolany s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 29 / IDSO 351709 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0283980 Dolany a
SO 30 / IDSO 351717 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3314060 Habrová.
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ad 27/ Zrušení rozdělení ZSJ 008877 Zlatý Kopec na díly a vznik nové ZSJ 331414 a ZSJ díl 3314140
Ryžovna v obci 506486 Boží Dar
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary v obci 506486 Boží Dar s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 008877 Zlatý Kopec na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0088771 Zlatý Kopec díl 1, který ležel na katastrálním území 608874 Ryžovna
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 331414 Ryžovna,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0088772 Zlatý Kopec díl 2, který ležel na katastrálním území 608874 Ryžovna
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 008877 Zlatý Kopec,
území ZSJ 008877 Zlatý Kopec bylo zredukováno na území původního dílu 2 a byl vytvořen díl ZSJ
0088770 Zlatý Kopec,
na území původního dílu 1 byla vytvořena nová ZSJ 331414 a ZSJ díl 3314140 Ryžovna, která leží na
katastrálním území 608874 Ryžovna a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 405710 Ryžovna.
Statistický obvod
V okrese Karlovy Vary v obci 506486 Boží Dar s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 290 / IDSO 323161 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 3314140 Ryžovna a
SO 291 / IDSO 323179 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0088770 Zlatý Kopec.
ad 28/ Zrušení rozdělení ZSJ 073920 Krásný Les na díly a vznik nové ZSJ 331422 a ZSJ díl 3314220
Horní Hrad v obci 578045 Krásný Les
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Karlovy Vary v obci 578045 Krásný Les s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 073920 Krásný Les na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0739201 Krásný Les díl 1, který ležel na katastrálním území 673927 Krásný Les
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 073920 Krásný Les,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0739202 Krásný Les díl 2, který ležel na katastrálním území 673927 Krásný Les
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 405647 Horní Hrad,
území ZSJ 073920 Krásný Les bylo zredukováno na území původního dílu 1 a byl vytvořen díl ZSJ
0739200 Krásný Les,
na území původního dílu 2 byla vytvořena nová ZSJ 331422 a ZSJ díl 3314220 Horní Hrad, která leží na
katastrálním území 673927 Krásný Les a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 405647 Horní
Hrad.
Statistický obvod
V okrese Karlovy Vary v obci 578045 Krásný Les s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 460 / IDSO 325031 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 3314220 Horní Hrad a
SO 461 / IDSO 325023 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0739200 Krásný Les.
ad 29/ Zrušení rozdělení ZSJ 040916 Holedeč na díly a vznik nové ZSJ 331431 a ZSJ díl 3314310
Holedeček v obci 566187 Holedeč
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Louny v obci 566187 Holedeč s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno rozdělení
ZSJ 040916 Holedeč na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0409161 Holedeč díl 1, který ležel na katastrálním území 640913 Holedeč a
budovy na jeho území byly evidovány v části obce 040916 Holedeč,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0409162 Holedeč díl 2, který ležel na katastrálním území 640913 Holedeč a
budovy na jeho území byly evidovány v části obce 409154 Holedeček,
území ZSJ 187101 Všejany bylo zredukováno na území původního dílu 1 a byl vytvořen díl ZSJ 0409160
Holedeč,
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na území původního dílu 2 byla vytvořena nová ZSJ 331431 a ZSJ díl 3314310 Holedeček, která leží na
katastrálním území 640913 Holedeč a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 409154 Holedeček.
Statistický obvod
V okrese Louny v obci 566187 Holedeč s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 124 / IDSO 419796 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 0409160 Holedeč a
SO 125 / IDSO 419800 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3314310 Holedeček.
ad 30/ Zrušení rozdělení ZSJ 033294 Dubá na díly a vznik nové ZSJ 331449 a ZSJ díl 3314490 Horní
Dubová Hora v obci 561533 Dubá
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Česká Lípa v obci 561533 Dubá s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 033294 Dubá na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0332941 Dubá díl 1, který ležel na katastrálním území 633291 Dubá a budovy
na jeho území byly evidovány v části obce 033294 Dubá,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0332942 Dubá díl 2, který ležel na katastrálním území 633291 Dubá a budovy
na jeho území byly evidovány v části obce 415162 Horní Dubová Hora,
území ZSJ 033294 Dubá bylo zredukováno na území původního dílu 1 a byl vytvořen díl ZSJ 0332940
Dubá,
na území původního dílu 2 byla vytvořena nová ZSJ 331449 a ZSJ díl 3314490 Horní Dubová Hora, která
leží na katastrálním území 633291 Dubá a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 415162 Horní
Dubová Hora.
Statistický obvod
V okrese Česká Lípa v obci 561533 Dubá s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 284 / IDSO 372781, SO 285 / IDSO 372790, SO 286 / IDSO 372803, SO 287 / IDSO 372811 a SO 288 /
IDSO 376396 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0332940 Dubá a
SO 291 / IDSO 376116 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 4151620 Horní Dubová Hora.
ad 31/ Zrušení rozdělení ZSJ 037231 Harrachov na díly a vznik nové ZSJ 331457 a ZSJ díl 3314570 Nový
Svět a ZSJ 331465 a ZSJ díl 3314650 Mýtiny v obci 577081 Harrachov
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Semily v obci 577081 Harrachov s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 037231 Harrachov na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0372311 Harrachov díl 1, který ležel na katastrálním území 637238 Harrachov
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 037231 Harrachov,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0372312 Harrachov díl 2, který ležel na katastrálním území 637238 Harrachov
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 410837 Mýtiny,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0372313 Harrachov díl 3, který ležel na katastrálním území 637238 Harrachov
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 331457 Nový Svět,
území ZSJ 073920 Krásný Les bylo zredukováno na území původního dílu 1 a byl vytvořen díl ZSJ
0372310 Harrachov,
na území původního dílu 2 byla vytvořena nová ZSJ 331465 a ZSJ díl 3314650 Mýtiny, která leží na
katastrálním území 637238 Harrachov a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 410837 Mýtiny;
na území původního dílu 3 byla vytvořena nová ZSJ 331457 a ZSJ díl 3314570 Nový Svět, která leží na
katastrálním území 637238 Harrachov a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 410845 Nový
Svět.
Statistický obvod
V okrese Karlovy Vary v obci 578045 Krásný Les s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 75 / IDSO 497983, SO 76 / IDSO 497991, SO 77 / IDSO 498009, SO 78 / IDSO 498017, SO 79 / IDSO
498025, SO 80 / IDSO 498033, SO 81 / IDSO 503061, SO 82 / IDSO 503070 a SO 83 / IDSO 503088 návazně
změnily vazbu na ZSJ díl 0372310 Harrachov,
SO 84 / IDSO 498041 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3314650 Mýtiny a
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SO 85 / IDSO 498084, SO 86 / IDSO 498092, SO 87 / IDSO 498106, SO 88 / IDSO 498114, SO 89 / IDSO
498122, SO 90 / IDSO 498131, SO 91 / IDSO 503169 a SO 92 / IDSO 503177 návazně změnily vazbu na ZSJ
díl 3314570 Nový Svět.
ad 32/ Zrušení rozdělení ZSJ 062243 Kaliště na díly a vznik nové ZSJ 331473 a ZSJ díl 3314730 Staré
Hutě v obci 548090 Kaliště
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Pelhřimov v obci 548090 Kaliště s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 062243 Kaliště na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0622431 Kaliště díl 1, který ležel na katastrálním území 662241 Kaliště a budovy
na jeho území byly evidovány v části obce 062243 Kaliště,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0622432 Kaliště díl 2, který ležel na katastrálním území 662241 Kaliště a budovy
na jeho území byly evidovány v části obce 404365 Staré Hutě,
území ZSJ 062243 Kaliště bylo zredukováno na území původního dílu 1 a byl vytvořen díl ZSJ 0622430
Kaliště,
na území původního dílu 2 byla vytvořena nová ZSJ 331473 a ZSJ díl 3314730 Staré Hutě, která leží na
katastrálním území 662241 Kaliště a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 404365 Staré Hutě.
Statistický obvod
V okrese Pelhřimov v obci 548090 Kaliště s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 254 / IDSO 280798 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 0622430 Kaliště a
SO 256 / IDSO 280801 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3314730 Staré Hutě.
ad 33/ Zrušení rozdělení ZSJ 0456670 Hostěnice na díly a vznik nové ZSJ 331481 a ZSJ díl 3314810
Lhotky v obci 583057 Hostěnice
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Brno-venkov v obci 583057 Hostěnice s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 045667 Hostěnice na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0456671 Hostěnice díl 1, který ležel na katastrálním území 645664 Hostěnice a
budovy na jeho území byly evidovány v části obce 045667 Hostěnice,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0456672 Hostěnice díl 2, který ležel na katastrálním území 645664 Hostěnice a
budovy na jeho území byly evidovány v části obce 414999 Lhotky,
území ZSJ 045667 Hostěnice bylo zredukováno na území původního dílu 1 a byl vytvořen díl ZSJ 0456670
Hostěnice,
na území původního dílu 2 byla vytvořena nová ZSJ 331481 a ZSJ díl 3314810 Lhotky, která leží na
katastrálním území 645664 Hostěnice a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 414999 Lhotky.
Statistický obvod
V okrese Brno-venkov v obci 583057 Hostěnice s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 60 / IDSO 554391, SO 61 / IDSO 554405 a SO 62 / IDSO 554413 návazně změnily vazbu na ZSJ díl
0456670 Hostěnice a
SO 63 / IDSO 559661 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3314810 Lhotky.
ad 34/ Zrušení rozdělení ZSJ 055280 Chvalovice na díly a vznik nové ZSJ 331490 a ZSJ díl 3314900
Hatě v obci 594172 Chvalovice
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Znojmo v obci 594172 Chvalovice s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 055280 Chvalovice na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0552801 Chvalovice díl 1, který ležel na katastrálním území 655287 Chvalovice
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 055280 Chvalovice,
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ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0552802 Chvalovice díl 2, který ležel na katastrálním území 655287 Chvalovice
a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 415073 Hatě,
území ZSJ 055280 Chvalovice bylo zredukováno na území původního dílu 1 a byl vytvořen díl ZSJ
0552800 Chvalovice,
na území původního dílu 2 byla vytvořena nová ZSJ 331490 a ZSJ díl 3314900 Hatě, která leží na
katastrálním území 655287 Chvalovice a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 415073 Hatě.
Statistický obvod
V okrese Znojmo v obci 594172 Chvalovice s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 312 / IDSO 619281 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 0552800 Chvalovice a
SO 311 / IDSO 621323 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3314900 Hatě.
ad 35/ Zrušení rozdělení ZSJ 042358 Horní Benešov na díly a vznik nové ZSJ 331503 a ZSJ díl 3315030
Luhy v obci 597350 Horní Benešov
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo zrušeno rozdělení ZSJ na díly a vytvořena nová ZSJ a ZSJ díl.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Bruntál v obci 597350 Horní Benešov s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 042358 Horní Benešov na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0423581 Horní Benešov díl 1, který ležel na katastrálním území 642355 Horní
Benešov a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 042358 Horní Benešov,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0423582 Horní Benešov díl 2, který ležel na katastrálním území 642355 Horní
Benešov a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 413054 Luhy,
území ZSJ 042358 Horní Benešov bylo zredukováno na území původního dílu 1 a byl vytvořen díl ZSJ
0423580 Horní Benešov,
na území původního dílu 2 byla vytvořena nová ZSJ 331503 a ZSJ díl 3315030 Luhy, která leží na
katastrálním území 642355 Horní Benešov a budovy na jejím území jsou evidovány v části obce 413054
Luhy.
Statistický obvod
V okrese Bruntál v obci 597350 Horní Benešov s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 126 / IDSO 631183, SO 127 / IDSO 631191, SO 128 / IDSO 631205, SO 129 / IDSO 631213, SO 130 /
IDSO 631221, SO 131 / IDSO 631230, SO 132 / IDSO 631248 a SO 133 / IDSO 634778 návazně změnil
vazbu na ZSJ díl 0423580 Horní Benešov a
SO 134 / IDSO 631256 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 3315030 Luhy.
ad 36/ Zrušení rozdělení ZSJ 041190 Koudelka na díly a zrušení dílu 3 ZSJ 041165 Staré Holice v obci
574988 Holice.
V rámci 1. etapy harmonizace ZSJ, součásti územní přípravy SLDB 2021, jako výsledek prověřování dílů ZSJ
pro samostatnou část obce bylo upraveno vymezení dotčených ZSJ, bylo zrušeno rozdělení ZSJ 041190
Koudelka na díly a zrušen díl 3 ZSJ 041165 Staré Holice.
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka díl
V okrese Pardubice v obci 574988 Holice s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost) bylo zrušeno
rozdělení ZSJ 041190 Koudelka na díly takto:
ukončení platnosti dílu 1 ZSJ 0411901 Koudelka díl 1, který ležel na katastrálním území 641146 Holice v
Čechách a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 041190 Koudelka,
ukončení platnosti dílu 2 ZSJ 0411902 Koudelka díl 2, který ležel na katastrálním území 641146 Holice v
Čechách a budovy na jeho území byly evidovány v části obce 041165 Staré Holice
a došlo ke sloučení dílů a vznikl nový díl ZSJ 0411900 Koudelka s účinností od 20.3.2019, který leží na
katastrálním území 641046 Holice v Čechách a budovy na jeho území jsou evidovány v části obce 041190
Koudelka.
Současně byl zrušen díl 3 ZSJ 0411653 Staré Holice díl 3.
Statistický obvod
V okrese Pardubice v obci 574988 Holice s účinností od 20.3.2019 (pracovní účinnost)
SO 482 / IDSO 487503 a SO 481 / IDSO 487520 návazně změnily vazbu na ZSJ díl 0411900 Koudelka a
SO 493 / IDSO 487309 návazně změnil vazbu na ZSJ díl 0411652 Staré Holice díl 2.
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