Územně identifikační registr
základních sídelních jednotek
změny v letech 1996 – 2013a

Následující text je souhrnem dílčích textů, které provázejí jednotlivé verze ÚIR-ZSJ
vydané v období let 1996 – 2013a. Původní obsah dílčích textů není nikterak měněn;
jejich části jsou pouze seskupeny do jiné struktury, kde základem je sledování vývoje
změn jednotlivých položek datového obsahu v průběhu celého období. Úvodní obecná část dokumentuje postupné změny v pojetí tvorby a obsahu registru, tak jak se
vyvíjel v reakci na potřeby uživatelů. Je z ní patrné, do jaké míry registr v současnosti
přesahuje rámec, který byl obsahem jeho první verze v roce 1992, kdy byl koncipován jako jeden z hlavních nástrojů územní identifikace, sloužící při sběru a třídění
souborů informací orientovaných k území.
Obsah verzí v letech 2000-2001 byl významně ovlivněn územní přípravou sčítání lidu, domů a bytů, jež proběhlo na počátku března roku 2001. Registr sloužil v té době
jako nástroj revize ZSJ a popis změn z této doby slouží k dokumentaci změn, provedených v rámci revize. V období 2010-2011 se do registru promítaly výsledky územní
přípravy SLDB 2011 (zejména revize ZSJ a dílů ZSJ) a registr tak slouží k podrobné
a současně veřejně přístupné dokumentaci těchto změn (zejména proto, že popisuje
okolnosti a důvody změn).
Předkládaná verze znamená závěr těchto změn, protože uzávěrka dat k 1.1.2013 je
shodná s uzávěrkou dat pro Statistický lexikon obcí 2013, který absahuje údaje ze
sčítání lidu k 26.3.2011 v podrobném územním členění k 1.1.2013.
Současně je to verze je v této podobě poslední, protože od května 2013 ÚIR-ZSJ už
není zdrojem číselníků územní identifikace pro Registr sčítacích obvodů a budov
(RSO), a proto od 2.1.2013 jeho datový obsah není udržován. Tato verze má tedy
význam dokumentační - uzavření popisu změn za období od srpna 1995 do 1.1.2013
a prezentaci počtů obyvatel ze sčítání lidu k 26.3.2011v územním uspořádání
k 1.1.2013 až do úrovně podrobnosti ZSJ dílů (s porovnáním s počty obyvatel
k 3.3.1991 a 1.3.2001 a nástroji na porovnávání dat při těchto sčítáních.
Základní sídelní jednotky a jejich díly představují nejmenší územní jednotku, za niž
má veřejnost možnost získat údaje za sčítání lidu, domů a bytů. Od územní přípravy
sčítání lidu 2001 mají všechny ZSJ vymezeny hranice a tak je možno pomocí ÚIRZSJ data ze sčítání lidu, jakož i jiná statistická data přiřadit k jejich územnímu vymezení. Popisy změn umožňují toto přiřazení průběžně aktualizovat s ohledem na měnící se územně správní uspořádání státu.
Přehled všech změn za tak dlouhé období se v poslední době stává příliš rozsáhlým
a málo přehledným. Jakékoliv členění na více souborů by ale znamenalo ztrátu jeho
hlavní užitečnosti - možnosti rychle vyhledat pomocí funkce „Hledání“ v textovém editoru určitý pojem (datovou položku) nebo konkrétní územní či sídelní jednotku a zjistit
definici a vysvětlení použití položky nebo datum a charakter změn, které se vztahují
k územní nebo sídelní jednotce (tzv. fulltextové vyhledávání).
V Praze, září 2013
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RNDr. Jan Müller

ZMĚNY V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996 –
verze 96a
Ve srovnání se stavem k 1.7.1995, který byl obsažen v předchozí verzi ÚIR-ZSJ - srpen 1995 - došlo k následujícím změnám (důsledně
jsou vypsány všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů - kódy, názvy; změny v ostatních položkách jsou pouze
stručně charakterizovány.
ZMĚNY V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi leden 1996 a červenec
1996 – verze 96b
Tento přehled navazuje na obdobný přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt). Vzhledem k tomu, že většina administrativních změn se odehrává k 1. lednu každého roku, byla většina změn v roce 1996 obsažena již ve verzi leden 1996. Po tomto termínu došlo pouze k převzetí aktualizovaných údajů o katastrálních územích a menšímu počtu jiných změn (viz dále).Ve srovnání se stavem k 1.1.1996, který byl obsažen v předchozí verzi ÚIR-ZSJ - leden 1996 - došlo tedy k následujícím změnám (důsledně jsou vypsány všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů - kódy, názvy; změny v ostatních
položkách jsou někdy vypsány, někdy pouze stručně charakterizovány).
ZMĚNY V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi červenec 1996 a únor
1997 – verze 97a
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů.
Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány.
Rozšíření informativních položek ÚIR
Územně identifikační registr od svého vzniku vzájemně propojuje množství informací, které mají velice různou platnost resp. závaznost.
Velice zjednodušeně je možno rekapitulovat základní danosti (podrobněji viz Standard k územní identifikaci, vyhlášený usnesením vlády č.
448 z roku 1993) takto:
standardní územní identifikátory - kódy a názvy okresů, obcí, částí obcí, katastrálních území a základních sídelních jednotek tvoří celostátně platné číselníky, které by měly být závazné pro všechny informační systémy, propojující určité informace s jejich územní identifikací,
doplňkové identifikátory - především čísla (resp. kódy) a názvy městských obvodů a městských částí - nebyly součástí Standardu, bez
nich by však popis administrativně-správního členění nebyl kompletní,
položky vyjadřující sídelně-urbanistickou strukturu - střediska osídlení,sídelní aglomerace, sídelní charakteristiky ZSJ, mají dnes informativní charakter, neboť usnesení vlády na jejichž základě byly vyhlášeny, je zrušeno a nové členění nebylo oficiálně vyhlášeno, dílčí
části však jsou stále využívány,
pomocné položky - pořadová čísla (např. části obce v obci), označení typů dílů ZSJ aj.,
informativní údaje - např. údaje o typu úřadu v obci, příslušnosti k územním obvodům úřadů, výměra KÚ,
Uvedené členění je velice rámcové, protože většina údajů má charakter složitější (např. příslušnost obce k určitému úřadu je dána rozhodnutím přednosty - má tedy charakter oficiální, ale způsob kódování této příslušnosti v rámci ÚIR je ryze pracovní - neoficiální). Totéž platí o
většině ostatních položek, přísně vzato by všechny položky, které nejsou uvedeny ve Standardu k územní identifikaci z roku 1993, mohly
být označeny jako informativní. Většina uživatelů ovšem od ÚIR-ZSJ očekává, že bude obsahovat i tyto informativní údaje.
Nová verze ÚIR ZSJ obsahuje dva nové prvky: počty obyvatel a PSČ. Jedná se o prvky informativního charakteru, i když určitým způsobem doplňují identifikaci (lze z nich např. zjistit, že ze dvou dílů ZSJ pouze jeden obsahuje obyvatelstvo, kdežto druhý je "prázdný" apod.).
To, že PSČ představuje rovněž identifikaci, i když v rámci svébytného systému, který není plně kompatibilní se systémy ostatními, je rovněž zřejmé a známé.
Počty obyvatel se zjišťují dvojím způsobem: jednou za deset let v rámci sčítání lidu, domů a bytů, poslední sčítání se konalo 3.3.1991 počet obyvatel je zjišťován za díly ZSJ, které jsou skladebné jednak do ZSJ, jednak do částí obcí, obcí a okresů, každoročně v rámci průběžné statistiky jako bilance narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v rámci jednotlivých obcí a celků z nich skladebných
(např. okresů).
Z toho vyplývá i pojetí počtů obyvatel v ÚIR-ZSJ. Byly vytvořeny 3 položky:
OB91 - počet obyvatel dílů ZSJ, částí obce, městských obvodů a městských částí, obcí a okresů podle sčítání k 3.3.1991
OBZSJ91 - počet obyvatel celých ZSJ podle sčítání k 3.3.1991
OBAKT - počet obyvatel obcí a okresů "aktuální" - podle podkladů ČSÚ.
Vzhledem k tomu, že počet bilance počtu obyvatel za každý rok je uzavírána a publikována většinou v dubnu až květnu roku následujícího,
je v současnosti k dispozici počet obyvatel k 1.1.1996. Aby počet obyvatel k 1.1.1996 nechyběl u nové obce Těchlovice, byl odhadnut na
základě údaje k 1.1.1997, kdy byla obec začleněna do bilance. Odhadnutý počet je odečten od obce Děčín, od něhož se obec oddělila.
Kromě toho je na základě údajů z ČSÚ opraven počet obyvatel obcí Bílovec a Slatina (viz loňská změna, týkající se části obce Nový Svět,
nahlášené se zpožděním).
PSČ - poštovní směrovací čísla byla získána od České pošty a byla propojena se souborem částí obcí. Začlenění PSČ má "ověřovací"
charakter, neboť Česká pošta chystá rozsáhlejší prověrku svých číselníků PSČ, takže uvedená PSČ jsou do určité míry "bez záruky", ačkoliv bylo vytvoření převodníku mezi PSČ a částmi obcí pečlivě kontrolováno a ve sporných případech i ověřováno. Přitom byly odhaleny a
opraveny i některé nesprávnosti v souboru PSČ. Výsledek má zjevně stejnou nebo lepší spolehlivost jako jakýkoliv vydaný seznam PSČ
(snad s výjimkou průběžně aktualizovaných interních číselníků České pošty).
Vzhledem k tomu, že jedna část obce může mít až čtyři PSČ, byla PSČ začleněna do souboru COB (části obcí) jako dvě položky:
PSC - 5 znaků - obsahuje jediné nebo první poštovní směrovací číslo pro danou část obce,
PSC2 - 6 znaků - obsahuje údaje, které umožňují vyjádřit další PSČ. Pokud je tato položka vyplněna, pak je vyplněna 4 různými způsoby:
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",NNNNN" - čárka a 5 numerických znaků = 2. PSČ,
"NNNN " - 4 numerické znaky = poslední dvojčíslí 2. a 3. PSČ, přitom tři počáteční znaky jsou shodné s 1. PSČ,
"NNNNNN" - 6 numerických znaků = poslední dvojčíslí 2., 3. a 4. PSČ, přitom tři počáteční znaky jsou shodné s 1. PSČ,
",N,N " - (jediný nestandardní případ) v Praze - 3. znak 2. a 3. PSČ, přitom dva počáteční znaky jsou shodné s 1. PSČ a poslední dvojčíslí
je rovněž shodné ("00").
Informace pro uživatele datových souborů ÚIR-ZSJ
Obsah ÚIR-ZSJ je popsán v Uživatelské příručce ÚIR-ZSJ 1994, která zahrnuje též "manuál" k obslužnému programu. Mnoho uživatelů
však přebírá pouze datové soubory a má pak problémy s některými složitějšími informacemi.
K problematice, která je nejvíce využívána a současně nejméně pochopena, patří především dva okruhy informací: nestandardní kódování
příslušnosti k úřadům a díly ZSJ.
Kódování příslušnosti k úřadům
V ÚIR-ZSJ jsou obsaženy příslušnosti administrativně správních jednotek (obcí, městských obvodů a městských částí) ke čtyřem typům
úřadů: pověřeným obecním, stavebním, matričním a finančním. Přitom první tři typy úřadů jsou součástí všeobecné správy (úřadem je
obecní úřad, úřad městského obvodu nebo městské části nebo okresní úřad). Této vlastnosti bylo využito při tvorbě registru. Příslušnost
obce k úřadu je vyjádřena kódem té administrativně-správní jednotky, která příslušnou činnost vykonává:
je-li pověřeným, stavebním nebo matričním úřadem obecní úřad, vztah je vyjádřen pomocí kódu obce (KODOB),
je-li stavebním nebo matričním úřadem úřad městského obvodu nebo městské části, byl pro potřeby ÚIR vytvořen pracovní pomocný "kód
městského obvodu/městské části", který je tvořen: "8"+ pořadové číslo statutárního města+pořadové číslo městského obvodu/městské
části (v Praze městské části), je-li stavebním úřadem pro některé obce přímo okresní úřad (v okresech Beroun, Mělník, Plzeň-sever, Ústí
nad Labem., Hradec Králové), pak je "kód" vytvořen: "9"+kód okresu. Pro případy, které se vymykají tomuto schématu, byl vytvořen pomocný soubor (číselník) nestandardních názvů, ve kterém jsou obsaženy zbývající případy:
na území vojenských újezdů neplatí zákon o obcích a nejsou tam obecní úřady, funkci "úřadů" zde plní orgány vojenské správy, v registru
jsou kódy 89901 až 89908 pro 8 fiktivních obcí-vojenských újezdů (dnes jich existuje už jen pět),
pracovní kód 89899 "viz úřady jednotlivých městských obvodů/městských částí" je použit u měst, kde tato situace nastává.
Pro úplnost je třeba poznamenat, že pověřené obecní úřady nebyly vyhlášeny na území Prahy a okresů Plzně-města, Brna-města a Ostravy-města. Bylo by tedy formálně správné pro čtyři obce totožné s uvedenými územními jednotkami nevyplňovat příslušnost k pověřenému obecnímu úřadu žádným kódem nebo ji vyplnit pomocným kódem, vyjadřujícím skutečnost, že obec nepatří k žádnému pověřenému
obecnímu úřadu. Aby však v ČR nebyla "prázdná místa", je v těchto případech vyplněn kód příslušné obce a předpokládá se, že tvoří
územní jednotku shodnou s ostatními územními obvody pověřených obecních úřadů.
Finanční úřady tvoří samostatné úřady, od úřadů všeobecné správy odlišné. Pro vyjádření příslušnosti obce nebo městského obvodu/městské části k určitému finančnímu úřadu byl upraven výše uvedený systém, ovšem s tím, že kód administrativní jednotky znamená,
že příslušný finanční úřad má v dané obci sídlo a že má shodný název s příslušnou územní jednotkou (např. Finanční úřad Praha-západ
má kód 93210). Finanční úřady, jejichž názvy nejsou shodné s žádnou územně správní jednotkou (Praha-Jižní Město, Praha-Modřany, Brno I až IV, Ostrava I až IV) mají uměle vytvořené kódy, začínající "898" a obsažené v číselníku nestandardních názvů. Toto vše má ovšem
čistě pracovní povahu, protože Ministerstvo financí ČR používá své vlastní(ovšem rovněž pracovní) číselníky územních finančních orgánů,
které by bylo možno celkem jednoduše do ÚIR začlenit (ovšem za cenu změny stávajících struktur souborů OBCE a MCAST a přidání dalšího souboru, obsahujícího kódy a názvy územních obvodů finančních úřadů.
Od 1.1.1996 došlo k vytvoření okresu Jeseník a ke změně vymezení okresů Benešov, Kolín, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ,
Brno-venkov, Břeclav a Šumperk. Protože se územní organizace finančních orgánů této změně dosud nepřizpůsobila, vyskytují se v
okresní verzi ÚIR pro některé okresy odkazy na kódy, v daném okrese se nevyskytující. Tyto případy byly rovněž ošetřeny pomocí číselníku nestandardních názvů, i když v celorepublikové verzi ÚIR nemají význam.
Problematika dílů ZSJ ÚIR obsahuje informace o prvcích a vzájemných vztazích třech struktur: administrativně-správní, územnětechnické, sídelně-urbanistické.
Popis vzájemných vztahů prvků tří struktur je obsažen v souboru ZSJ, neboť ZSJ jsou členěním nejpodrobnějším a současně číselník ZSJ
je základní zdrojový číselník, od kterého je většina ostatních číselníků odvozena. V praxi využívání ÚIR to znamená, že zatímco ostatní
soubory (číselníky) obsahují pro každou jednotku (obec, část obce, KÚ atd.) pouze jediný záznam, který je jednoznačně identifikován svým
kódem, soubor ZSJ je organizován jiným způsobem. V souboru ZSJ je pro každou ZSJ tolik záznamů, kolik je potřeba pro vyjádření tří
vztahů:
vztahů mezi ZSJ a částmi obcí (tj. mezi strukturou sídelní a administrativně-správní),
vztahů mezi ZSJ a KÚ (tj. mezi strukturou sídelní a územně-technickou) a
vztahů mezi současnými (aktuálními) ZSJ a ZSJ, použitými při posledním sčítání lidu (k 3.3.1991).
Je potřeba si uvědomit, že vztah mezi strukturou administrativně-správní (obce, městské obvody/městské části, části obcí) a strukturou
územně-technickou (KÚ) lze v rámci celostátních číselníků vyjádřit pouze prostřednictvím ZSJ a dílů ZSJ.
Uvedené tři vztahy jsou vyjadřovány v ÚIR-ZSJ následujícím způsobem:
Vztah ZSJ vůči částem obcí liší se položka KODCOB (kód části obce) a DIL (díl ZSJ), v pomocné položce DILY (díly v ZSJ) je obsaženo
"S" u první části obce,v pomocné položce TYPD (typ dílu) je "S" u dalších částí obce, v položce OB91 je počet obyvatel podle sčítání lidu
1991 (viz dále), ale přepočtený na dnešní díly ZSJ (tj. včetně zrušených ZSJ).
Vztah ZSJ vůči KÚ liší se položka KODKU (kód KÚ) a ve městech členěných na urbanistické obvody též DUO (díl urbanistického obvodu), pokud je vztah ke KÚ shodný se vztahem k částem obce, není již nijak dále označeno (pouze v pomocné položce DILY může být obsaženo "K", pokud jedna část obce leží na více KÚ, je přidán další záznam (záznamy), lišící se položkou KODKU a mající TYPD = "K" na
rozdíl od dílů typu "S", které byly základními skladebnými prvky sčítání lidu, nejsou údaje za díly typu "K" obsaženy ve sčítání lidu (tj. nelze
úplně přesně sečíst počty obyvatel na jednotlivých KÚ), u těchto záznamů proto nejsou vyplněny položky KODZSL+DILSL, ani OB91.
Vztah ZSJ a dílů ZSJ vůči zrušeným ZSJ a dílům ZSJ liší se položkami KODZSL+DILSL, ve kterých jsou vyplněny kódy dnes neexistujících (zrušených) ZSJ a dílů ZSJ, a dále položkami DIL, kde je vyplněno "9" a TYPD, kde je vyplněno "Z" záznamy, které označují zrušené
ZSJ a díly ZSJ jsou přidány jako další záznamy k ZSJ, do kterých byly zrušené ZSJ nebo díly ZSJ začleněny.
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Pro uživatele, které zajímá současné územně správní členění, nemají tyto údaje význam, a proto mohou záznamy, kde TYPD="Z", vynechat (zrušit). Z tohoto důvodu byly u ZSJ, kde díly typu "Z" odpovídají dílům typu "K", tyto záznamy zdvojeny, tak aby po vyřazení záznamů typu "Z", tj. vazby na zrušené ZSJ, se neztratila vazba na KÚ.
Pro uživatele, kteří využívají ÚIR k propojení dat ze sčítání lidu 1991 se současným administrativně správním členěním, mají díly typu
"Z" naopak klíčový význam, neboť bez nich by beze stopy zmizelo několik tisíc obyvatel. Díly typu "Z" zajišťují, že v položkách
KODZSL+DILSL se vyskytují všechny kódy ZSJ a dílů ZSJ ze sčítání lidu (celkově 21 990 dílčích základních skladebných kamenů, ze kterých jsou vyskládány jednak ZSJ jednak všechny administrativně-správní jednotky.
K tomu je třeba poznamenat pro úplnost, že KODZSL+DILSL se liší od KODZSJ+DIL nejen v případě zrušených ZSJ a dílů ZSJ, ale rovněž v případech, kde ZSJ je nesčítaná, ale protože tvoří současně část obce, je uvedena ve sčítání jako díl té ZSJ do které je sčítána, tj. v
datech ze sčítání lidu je uvedena pod "falešným" kódem, v případech, kdy díl ZSJ přešel od sčítání lidu do jiné obce a stal se dílem jiné
ZSJ (aby byla zajištěna skladebnost ZSJ do obcí), v případech nesčítaných ZSJ, které nejsou částí obce, pak položky KODZSL+DILSL
nejsou vyplněny, neboť tyto ZSJ z hlediska sčítání lidu vůbec "neexistují" (jsou nesčítané).
Pro porovnávání datového obsahu mezi jednotlivými distribucemi (časovými uzávěrkami) ÚIR-ZSJ z uvedeného vyplývá, že unikátní identifikace záznamů v souboru ZSJ je tedy:
KODZSJ + DIL + KODKU + KODZSL + DILSL, což vyjadřuje postupně vazby: ZSJ + vztah k částem obcí + vztah ke KÚ + vztah k ZSJ a
dílům ZSJ, které existovaly při sčítání lidu 1991 a od té doby byly zrušeny.
V případě, že uživatel při porovnání narazí na nějaké nejasnosti nebo nesrovnalosti, může se obrátit s dotazem na Terplan (což se běžně
děje).
ZMĚNY V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi únor 1997 a červenec
1997 – verze 97b
Rozšíření položek ÚIR
Doplnění souřadnic částí obcí. Standard Státního informačního systému k územní identifikaci, schválený usnesením vlády č. 448/1993
ze dne 18.8.1993 stanovil pro obce, základní sídelní jednotky a katastrální území též standardní územní identifikátory: názvy, kódy a souřadnice. Pro části obcí stanovil jakožto standardní územní identifikátory pouze názvy a kódy. Je to dáno tím, že části obce již přímo ze své
definice (evidenční jednotka tvořená souborem čísel popisných) nemají stanovené hranice. Tím, že však nemají části obcí stanovené souřadnice definičních bodů, není možno je zobrazovat v GISech a počítačově propojovat s údaji (uživatelé GIS v okresech si pro svoje území
mohou části obcí doplnit graficky a také to dělají, pro řešitele celorepublikových úloh je to však úkol příliš složitý). Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto doplnit do Územně identifikačního registru souřadnice definičních bodů částí obcí.
Pro toto doplnění byla stanovena následující pravidla:
Souřadnice definičních bodů částí obcí jsou v co možná největší míře ztotožněny s již existujícími souřadnicemi ZSJ, obcí a KÚ.
Souřadnice definičních bodů částí obcí jsou přitom stanoveny tak, aby nově vytvářené vzájemné vztahy mezi souřadnicemi definičních bodů částí obcí a souřadnicemi definičních bodů ZSJ, obcí a KÚ respektovaly a doplňovaly již existující pravidla vzájemných vztahů mezi názvy, kódy a souřadnicemi definičních bodů těchto prvků.
Souřadnice definičních bodů žádné části obce nesmí být totožné se souřadnicemi definičních bodů jiné části obce.
Souřadnice definičních bodů částí obcí, které nelze převzít (tj. ztotožnit s definičním bodem ZSJ, obce nebo KÚ), jsou doplněny tak, by byly plně kompatibilní s ostatními souřadnicemi (jsou uvedeny ve stovkách metrů v souřadnicovém systému S-JSTK).
Souřadnice částí obcí byly doplněny do souboru COB.dbf jako položky SYCOB a SXCOB.
Další rozšíření datového obsahu:
Počty obyvatel k datu sčítání lidu a aktuální počty obyvatel (nyní k 1.1.1997) byly doplněny i do souboru OKRESY.dbf.
Výměra podle aktualizovaných údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního byla doplněna i do souboru OBCE.dbf a
OKRESY.dbf (předtím byla pouze v souboru KU.dbf).
ZMĚNY V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi červenec 1997 a únor
1998 – verze 98a
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů.
Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Několik velmi
stručně formulovaných upozornění, týkajících se používání ÚIR:
ÚIR zahrnuje:
číselníky SIS v gesci MMR ČR:
číselník základních sídelních jednotek,
číselník částí obcí, pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem,
číselníky SIS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
číselník okresů, uveden pro úplnost,
číselník obcí,
číselník městských obvodů a městských částí, které společně odpovídají číselníku základních územních jednotek ZÚJ, vedenému ČSÚ,
číselník katastrálních území, který odpovídá převážné části číselníku územně technických jednotek ÚTJ, vedenému ČSÚ (číselník ÚTJ je
širší, neboť zahrnuje i části KÚ v městských obvodech a městských částech). Tyto číselníky se nesnaží nahrazovat, pouze je aktualizuje a
vzájemně propojuje k datu společné datové uzávěrky, upravuje (převádí na češtinu s plnou diakritikou a s rozlišením malých a velkých
písmen) a doplňuje dalšími informativními údaji, další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování a regionálního politiky (střediska osídlení, sídelní regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu).
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru. V návaznosti na tyto skutečnosti se gestor ÚIR (MMR ČR)
snaží nalézt vhodná a všestranně přijatelná pravidla distribuce ÚIR, který ve svém plném rozsahu obsahuje množství údajů, které většina
uživatelů nepotřebuje a ani jimi nechce být zatěžována. Současná představa (kterou zřejmě prověří praxe) počítá s třemi verzemi datového rozsahu distribuce ÚIR:
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public verze ÚIR, která zpřístupňuje všem uživatelům (veřejnosti) číselníky v gesci MMR ČR v jejich návaznosti na ostatní číselníky (obsahuje v podstatě pouze kódy, názvy a vzájemné vazby administrativních jednotek),
redukovaná verze ÚIR, která poskytuje oprávněným uživatelům plnohodnotný výběr dat ÚIR, vypouští z něj pouze podrobnosti týkající se
resortu zodpovědného za územní plánování a regionální politiku,
plná verze ÚIR, která obsahuje veškeré údaje v dosavadním rozsahu. Přesná pravidla distribuce stanoví MMR ČR. Datová uzávěrka byla
stanovena k 28.2.1998. Ještě po termínu (12.3.1998) byla do ÚIR zařazena a promítnuta meziobecní změna v okrese Příbram (obce Drhov a Drevníky), a to vzhledem ke své závažnosti (týká se administrativního členění státu na úrovni obcí). Distribuce ÚIR (která každoročně časově váže na termín 15. února, do kdy mají okresní úřady hlásit Ministerstvu vnitra administrativní změny za uplynulý rok) se tím letos poněkud opozdila. Pro vybrané uživatele však byly v průběhu ledna a února poskytnuty údaje o nových obcích a část změn, týkajících
se částí obcí. Předkládaný text zmeny98a.txt nenahrazuje "Přehled změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí s účinností od
2.ledna 1997 do 1.ledna 1998", který připravuje jako každoročně k vydání Ministerstvo vnitra. Je třeba jej chápat jednak jako předběžnou
informaci k datu posunuté datové uzávěrky - 12.března 1998 (informace vychází z podkladů okresních a obecních úřadů, poskytnutých
Ministerstvem vnitra, jakož i z dalších zdrojů), jednak jako dokumentaci ke změnám realizovaným v ÚIR.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi únor
1998 – červenec 1998 – verze 98b
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů.
Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn obsahuje rovněž různé informace pro uživatele, týkající se způsobu tvorby jednotlivých číselníků, jejich závaznosti,
aktuálnosti, a dále často vysvětlení některého aktuálního problému (nová položka, výklad k některým složitějším jevům, na něž se uživatelé často ptají). Informace obsažené v předchozích přehledech změn se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové
soubory a jejich počet se postupně rozšiřuje.
Předkládaná distribuční verze (červenec 1998) měla stanovenu datovou uzávěrku k 31.7.1998. V porovnání s datovým obsahem únorové
distribuce se větší změny týkají pouze informativních (doplňkových) údajů: aktuálních počtů obyvatel (nyní k 1.1.1998, předtím k 1.1.1997)
a PSČ u částí obcí (rozsáhlá reorganizace poštovních obvodů, prováděná Českou poštou, a.s., stále pokračuje). Vlastní datový obsah číselníků se změnil pouze v relativně malém množství případů. Je to dáno tím, že vznik nových obcí je vázán vždy na 1.leden a u ostatních
administrativních změn, které mohou nastat kdykoliv, je 1.leden doporučován. Změny v datovém obsahu číselníků jsou vyvolány jednak
subjekty v území (např. obcemi, katastrálními úřady), jednak jsou výsledkem průběžných kontrol. V současnosti probíhají především po
několika liniích kontroly, týkající částí obcí, a to:
prostřednictvím ČÚZK (z hlediska existence samostatných číselných řad čísel popisných, které by měly tvořit samostatné části obce, v
rámci jednotlivých KÚ),
prostřednictvím MPSV (z hlediska naplňování číselníků ulic, veřejných prostranství a adres),
prostřednictvím MV (z hlediska názvů, užitých v adresách hlášeného trvalého bydliště), porovnáváním názvů částí obcí a KÚ v různých registrech. Je třeba zdůraznit, že číselník částí obcí, který je začleněn do ÚIR-ZSJ,se důsledně snaží o to, aby byl v naprostém souladu s
úředním seznamem obcí a částí obcí, které vede Ministerstvo vnitra (civilní úsek). Proto jsou do něj veškeré změny začleňovány pouze
tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné k jejich publikování v Ústředním věstníku ČR. Znamená to tedy např.,
že výsledky zjištěných rozdílů v seznamu částí obcí mohou být do číselníku zařazeny teprve tehdy, až příslušná obec náležitou formou
(usnesení obecního zastupitelstva, obecně závazná vyhláška) o této změně rozhodne. Určitou výjimkou mohou být pouze změny v diakritice, i u nich však je názor obce rozhodující.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999 – verze 99a a některé aktuální informace pro uživatele.
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů.
Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány.
Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, týkající se způsobu tvorby jednotlivých číselníků, jejich závaznosti, aktuálnosti, a dále často vysvětlení některého aktuálního problému (nová položka, výklad k některým složitějším jevům, na
něž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Ve verzi únor 1999 byly texty přehledů začleněny přímo mezi data ÚIRZSJ a do obslužného programového vybavení byla doplněna možnost tyto texty prohlížet (ve volbě okna SYSTÉM). Informace obsažené v
předchozích přehledech změn se většinou neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak
postupně rozšiřuje. Přesto však jsou často některé skutečnosti opakovány, pro rekapitulaci a pro upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. To se týká i následujících velmi stručně formulovaných informací:
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky SIS v gesci MMR ČR:
- číselník základních sídelních jednotek,
- číselník částí obcí, pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem,
b) číselníky SIS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
- číselník okresů,
- číselník obcí,
- číselník městských obvodů a městských částí,
dva posledně jmenované společně odpovídají číselníku základních územních jednotek - ZÚJ, vedenému ČSÚ, číselník katastrálních
území, který odpovídá převážné části číselníku územně technických jednotek - ÚTJ, vedenému ČSÚ číselník ÚTJ je širší, neboť zahrnuje i
části KÚ v městských obvodech a městských částech), tyto číselníky se nesnaží nahrazovat, pouze je aktualizuje a vzájemně propojuje k
datu společné datové uzávěrky, upravuje (převádí na češtinu s plnou diakritikou a s rozlišením malých a velkých písmen)a doplňuje dalšími informativními údaji, další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování a regionálního politiky (střediska
osídlení, sídelní regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu). Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru.
ÚIR-ZSJ nebo jeho vybrané části (např. jednotlivé číselníky s vybraným rozsahem položek) jsou poskytovány uživatelům podle pravidel
stanovených MMR. Zjednodušeně řečeno, základní identifikátory (kódy a názvy) a vzájemná administrativní skladba jednotek jsou chápá-
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ny jako veřejná data, která se poskytují bezplatně nebo za manipulační poplatek všem zájemcům, celý ÚIR-ZSJ v plném rozsahu se naopak poskytuje pouze uživatelům, kteří mají výslovný souhlas MMR. Je zřejmé, že v souvislosti s rozšiřováním využití internetu se budou tato pravidla měnit.
ÚIR-ZSJ, resp. jeho data jsou v současnosti využívána různými uživateli, zde se zmíníme pouze o dvou aktuálních využitích.
Údaje o obcích, městských obvodech a městských částech a částech obcí vstupují do ÚIR-OBJ, který provozuje MPSV prostřednictvím
firmy OKsystem a kde je vytvářen registr adres (ulice a veřejná prostranství a domy ve vazbě na obce a části obcí). Při příležitosti tvorby
tohoto registru dochází ke kontrole vnitřního členění obcí a občas se objevuje, že členění některých obcí, používané těmito obcemi se liší
od členění v Úředním seznamu obcí a částí obcí Ministerstva vnitra. Všechny tyto rozpory je třeba řešit podle jejich povahy různým způsobem (obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí, opatřením přednosty okresního úřadu, apod.), vždy na základě konzultace s referátem
(odborem) vnitřních věcí okresního úřadu, případně Ministerstvem vnitra. Z hlediska urychlení procesu promítání změn a oprav do registrů
by bylo žádoucí všechny zjištěné rozpory ihned hlásit též správci ÚIR-ZSJ.
ÚIR-ZSJ se důsledně snaží o to, aby číselník částí obcí v něm zahrnutý byl v naprostém souladu s Úředním seznamem obcí a částí obcí,
které vede Ministerstvo vnitra (civilní úsek). Proto jsou do něj veškeré změny začleňovány pouze tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné k jejich publikování v Ústředním věstníku ČR.
ÚIR-ZSJ rovněž vstupuje některými svými daty (hlavně číselníkem ZSJ a jejich dílů) do číselníků ČSÚ a je jedním ze zdrojů tvorby registru
sčítacích obvodů. Slouží tak, mimo jiné, též územní přípravě sčítání domu, lidu a bytů (SLDB) 2001. Přestože metodika územní přípravy
SLDB se teprve připravuje, do určité míry ovlivnila již stávající distribuci ÚIR-ZSJ. Při začlenění nově vytvořených částí obcí byla volena
taková řešení, která jsou v souladu se stávající metodikou údržby číselníku ZSJ v mezicenzálním období, ale současně jsou již v souladu s
předpokládanými zásadami revize ZSJ pro územní přípravu SLDB 2001. Prakticky to znamená dávání přednosti obnovování dříve zrušených ZSJ (zvláště pokud odpovídají samostatným katastrálním územím) před vytvářením dalších dílů stávajících ZSJ. Rovněž v tomto případě by bylo žádoucí, aby se pověření pracovníci ČSÚ (i z okresních pracovišť) obraceli s odhalenými nejasnostmi též přímo na správce
ÚIR-ZSJ.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi únor
1999 a červenec 1999 – verze 99b a některé aktuální informace pro uživatele.
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů.
Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, týkající se způsobu tvorby jednotlivých číselníků, jejich závaznosti,
aktuálnosti, a dále často vysvětlení některého aktuálního problému (nová položka, výklad k některým složitějším jevům, na něž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru).Od verze únor 1999 byly texty přehledů začleněny přímo mezi data ÚIR-ZSJ a do obslužného programového vybavení byla doplněna možnost tyto texty prohlížet (ve volbě okna SYSTÉM). Informace obsažené v předchozích přehledech změn se většinou neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně
rozšiřuje. Přesto však jsou často některé skutečnosti opakovány, pro rekapitulaci a pro upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. To
se týká i následujících velmi stručně formulovaných informací:
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky SIS v gesci MMR ČR:
- číselník základních sídelních jednotek,
- číselník částí obcí, pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem,
b) číselníky SIS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
- číselník okresů,
- číselník obcí,
- číselník městských obvodů a městských částí, dva posledně jmenované společně odpovídají číselníku základních územních jednotek ZÚJ, vedenému ČSÚ,
- číselník katastrálních území, který odpovídá převážné části číselníku územně technických jednotek - ÚTJ, vedenému ČSÚ (číselník
ÚTJ je širší, neboť zahrnuje i části KÚ v městských obvodech a městských částech), tyto číselníky se nesnaží nahrazovat, pouze je aktualizuje a vzájemně propojuje k datu společné datové uzávěrky, upravuje (převádí na češtinu s plnou diakritikou a s rozlišením malých a
velkých písmen) a doplňuje dalšími informativními údaji, další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování
a regionálního politiky (střediska osídlení, sídelní regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu). Jednotlivé číselníky jsou doplněny
množstvím údajů informativního charakteru. ÚIR-ZSJ nebo jeho vybrané části (např. jednotlivé číselníky s vybraným rozsahem položek)
jsou poskytovány uživatelům podle pravidel stanovených MMR. Zjednodušeně řečeno, základní identifikátory (kódy a názvy) a vzájemná
administrativní skladba jednotek jsou chápány jako veřejná data, která se poskytují bezplatně nebo za manipulační poplatek všem zájemcům, celý ÚIR-ZSJ v plném rozsahu se naopak poskytuje pouze uživatelům, kteří mají výslovný souhlas MMR. Je zřejmé, že
v souvislosti s rozšiřováním využití internetu se budou tato pravidla měnit.
ÚIR-ZSJ, resp. jeho data jsou v současnosti využívána různými uživateli, zde se zmíníme pouze o dvou aktuálních využitích.
Údaje o obcích, městských obvodech a městských částech a částech obcí vstupují do ÚIR-ADR, který provozuje MPSV prostřednictvím
firmy Oksystem a kde je vytvářen registr adres (ulice a veřejná prostranství a domy ve vazbě na obce a části obcí). Při příležitosti tvorby
tohoto registru dochází ke kontrole vnitřního členění obcí, která je významným impulsem pro kontroly a následné opravy ÚIR-ZSJ.
Změny v částech obcí jsou vždy zásadně konzultovány s Ministerstvem vnitra (civilně správní úsek), tak aby věcný obsah číselníku částí
obcí byl v naprostém souladu s Úředním seznamem obcí a částí obcí, které vede Ministerstvo vnitra. Veškeré změny jsou tedy začleňovány pouze tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné k jejich publikování v Ústředním věstníku ČR v příštím termínu publikace těchto změn (obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí, opatřením přednosty okresního úřadu, apod.), vždy na základě
konzultace s referátem (odborem) vnitřních věcí okresního úřadu nebo Ministerstvem vnitra. ÚIR-ZSJ rovněž vstupuje některými svými daty (hlavně číselníkem ZSJ a jejich dílů) do číselníků ČSÚ a je jedním ze zdrojů tvorby registru sčítacích obvodů. Slouží tak, mimo jiné, též
územní přípravě sčítání domu, lidu a bytů (SLDB) 2001 a zřejmě bude jedním ze zdrojů tvorby řídícího souboru pro zpracování výsledků
sčítání lidu. Proto jsou veškeré nesrovnalosti v územním členění, které zjistí ČSÚ při tvorbě a naplňování registru sčítacích obvodů, prověřovány a pokud možno ihned operativně opravovány v ÚIR-ZSJ.
V zájmu spolehlivého fungování registru adres a kvalitní přípravy sčítání lidu je žádoucí, aby se všichni uživatelé, kteří odhalí v registru nějaké nesrovnalosti, bezprostředně obraceli přímo na správce datového obsahu ÚIR-ZSJ.
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STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000 – verze 00a a některé aktuální informace pro uživatele.
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů.
Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, týkající se způsobu tvorby jednotlivých číselníků, jejich závaznosti,
aktuálnosti, a dále často vysvětlení některého aktuálního problému (nová položka, výklad k některým složitějším jevům, na něž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru).
Od verze únor 1999 byly texty přehledů začleněny přímo mezi data ÚIR-ZSJ a do obslužného programového vybavení byla doplněna
možnost tyto texty prohlížet (ve volbě okna SYSTÉM). Texty jsou prezentovány ve formě otevřeného textového formátu a mohou být načteny do různých editorů, např. do Wordu jakožto "MS-DOS text". Informace obsažené v předchozích přehledech změn se většinou neopakují (kromě standardního úvodu), proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje.
přesto však jsou často některé skutečnosti opakovány, pro rekapitulaci a pro upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. To se týká i
následujících velmi stručně formulovaných informací:
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky SIS v gesci MMR ČR:
- číselník základních sídelních jednotek,
- číselník částí obcí, pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem,
b) číselníky SIS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
- číselník krajů a okresů,
- číselník obcí,
- číselník městských obvodů a městských částí,
dva posledně jmenované společně odpovídají číselníku základních územních jednotek - ZÚJ, vedenému ČSÚ, číselník katastrálních území, který odpovídá převážné části číselníku územně technických jednotek - ÚTJ, vedenému ČSÚ (číselník ÚTJ je širší, neboť zahrnuje i
části KÚ v městských obvodech a městských částech),
ÚIR-ZSJ se tyto číselníky nesnaží nahrazovat, pouze je aktualizuje a vzájemně propojuje k datu společné datové uzávěrky, upravuje (převádí na češtinu s plnou diakritikou a s rozlišením malých a velkých písmen) a doplňuje vybranými informativními údaji,
c) další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování a regionálního politiky (střediska osídlení, sídelní regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu).
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru.
ÚIR-ZSJ nebo jeho vybrané části (např. jednotlivé číselníky s vybraným rozsahem položek) jsou poskytovány uživatelům podle pravidel
stanovených MMR. Zjednodušeně řečeno, základní identifikátory (kódy a názvy) a vzájemná administrativní skladba jednotek jsou chápány jako veřejná data, která se poskytují bezplatně nebo za manipulační poplatek všem zájemcům, celý ÚIR-ZSJ v plném rozsahu se naopak poskytuje pouze uživatelům, kteří mají výslovný souhlas MMR. Údaje o obcích, městských obvodech a městských částech a částech
obcí vstupují do ÚIR-ADR, který provozuje MPSV prostřednictvím firmy OKsystem a kde je vytvářen registr adres (ulice a veřejná prostranství a domy ve vazbě na obce a části obcí). Uvedené údaje se tím velmi efektivně prověřují, protože okresní a obecní úřady hlásí
každou nesrovnalost mezi oběma registry.
Změny v územním členění státu, názvech obcí a částí obcí jsou vždy zásadně konzultovány s Ministerstvem vnitra (civilně správní
úsek), tak aby věcný obsah číselníku obcí a číselníku částí obcí byl v naprostém souladu s Úředním seznamem obcí a částí obcí, které
vede Ministerstvo vnitra. Veškeré změny jsou tedy začleňovány pouze tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné
k jejich publikování v Ústředním věstníku ČR v příštím termínu publikace těchto změn (obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí, opatřením přednosty okresního úřadu, apod.), vždy na základě konzultace s referátem (odborem) vnitřních věcí okresního úřadu nebo Ministerstvem vnitra.
Současná verze je označována jako verze únor 2000, přestože se dostává k uživatelům s určitým zpožděním. Uzávěrka dat byla jako každý rok ke konci února (nyní 29.2.2000), kdy má MV k dispozici podklady pro vyhlášení administrativních změn v Ústředním věstníku. Tyto
změny byly do ÚIR-ZSJ promítnuty a počátkem března byly již k dispozici základní soubory ÚIR-ZSJ a vybraným uživatelům byly též poskytnuty.
Na základě požadavku ČSÚ a se souhlasem MMR byly do ÚIR-ZSJ začleněny dosavadní výsledky územní přípravy sčítání lidu (viz
další kapitola).Znamenalo to velké množství změn v souboru ZSJ ale i dopady do ostatních číselníků (především částí obcí). Současně se
začaly objevovat připomínky okresních pracovišť ČSÚ, které obsahovaly upozornění na některé další nesrovnalosti (součástí územní přípravy lidu je vždy celková kontrola). Aby bylo možno uzavřít ÚIR-ZSJ, byly do něj promítnuty jenom nejzávažnější opravy, ostatní připomínky budou předmětem připomínkového řízení a objeví se v další verzi ÚIR-ZSJ. Tyto nové soubory byly opět poskytnuty těm uživatelům,
které je nejvíce potřebují. Pak následovala tvorba tohoto soupisu změn, který se snaží jednak dokumentovat všechny tyto změny, jednak
seznámit uživatele s probíhající revizí.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ ÚZEMNÍ PŘÍPRAVY SČÍTÁNÍ LIDU A REVIZE ZSJ 00a
Základní skutečností, která ovlivňuje v současné době obsah ÚIR-ZSJ, je probíhající územní příprava sčítání lidu, domů a bytů k
1.3.2001 (SLDB 2001) a v ní obsažená revize ZSJ. ÚIR-ZSJ totiž vstupuje některými svými daty (hlavně číselníkem ZSJ a jejich dílů, a
dále vazbami ZSJ k ostatním územním jednotkám - obcím, městským obvodům a městským částem, částem obcí, katastrálním územím)
do systému číselníků ČSÚ a představuje ve své transformované podobě základ řídícího souboru SLDB. Na tyto údaje pak navazuje registr
sčítacích obvodů, které představují nejmenší agregované územní jednotky a které mají jednoznačně definovanou skladebnost do výše
uvedených územních a sídelních jednotek. Je třeba připomenout, že číselník ZSJ vznikl v rámci územní přípravy SLDB k 1.12.1970 a byl v
minulosti již dvakrát předmětem revize (při územní přípravě SLDB k 1.11.1980 a 3.3.1991). Znamená to, že vždy jedenkrát za deset let (při
příležitosti územní přípravy sčítání lidu) je provedena, na základě předem dohodnuté metodiky, revize ZSJ, kdy jsou jednorázově provedeny změny, které přinesl vývoj v území a současně je realizována i kontrola celého systému územních a sídelních jednotek. V období mezi
sčítáními lidu, tj. v tzv. intercenzálním období, je pak realizována pouze průběžná údržba a aktualizace celého systému. Vzhledem tomu,
že ÚIR-ZSJ byl vytvořen v roce 1992, uživatelé dosud měli možnost poznat pouze výsledky průběžné údržby a aktualizace ÚIR-ZSJ a s
revizí ZSJ se setkávají poprvé. Revize k roku 1980 a 1991 byla dokumentována v rámci dokumentace územní přípravy sčítání lidu. Revize
ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2001 byla zahájena v září 1999. Předtím byly ve spolupráci mezi ČSÚ a MMR stanoveny základní metodické principy revize, s tím, že některá konkrétní řešení jsou upřesňována průběžně.
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Nejpodstatnějším znakem revize je převedení grafické podoby soustavy ZSJ do digitální podoby a do jednotného měřítka 1:10 000.
Znamená to, že každá územní a sídelní jednotka (ZSJ, KÚ, obec, okres, atd.) má po revizi svou digitální grafickou reprezentaci, která je
propojená s atributovými údaji, obsaženými v ÚIR-ZSJ. Mezi základní metodické principy revize ZSJ (z hlediska změn v datech) patří především sjednocení skladebnosti územně technických a sídelních jednotek. ZSJ při svém vytvoření v roce 1970 byly úmyslně vymezeny
tak, aby co nejvíce vystihovaly prostorovou a funkční diferenciaci struktury osídlení. Proto byly ve vybraných městech vymezeny tzv. urbanistické obvody (bez ohledu na části obce a na katastrální území), které se vyznačovaly maximálně možnou homogenitou funkčního
využití (např. historické jádro, obytná čtvrť, nové sídliště, průmyslový obvod, dopravní plochy, plochy občanské vybavenosti, rekreační plochy, lesní plochy, zemědělské plochy, území venkovských, administrativně připojených sídel, atd.). Tyto urbanistické obvody měly vyznačeny své hranice (v měřítku 1:10 000), takže území města bylo na UO beze zbytku rozděleno. Na území ostatních obcí byly vymezeny tzv.
sídelní lokality, které představovaly seskupení obytných, rekreačních, někdy též průmyslových nebo zemědělských objektů do víceméně
kompaktních sídel (bez ohledu na členění obcí na části). K hranicím katastrálních území bylo přihlíženo ve značně větší míře než u UO,
přesto se vyskytovaly jednak přesahy, jednak případy, kdy rozptýlená zástavba na některých jinak prázdných katastrálních územích náležela k větší ZSJ na jiném KÚ. Rozptýlená zástavba mimo kompaktní sídla byla přičleněna vždy k některé ZSJ pomocí šipek v mapě 1:50
000. Sídelní lokality tedy neměly (na rozdíl od UO) přesně vymezené a popsané hranice. Při tvorbě a naplňování ÚIR-ZSJ byly tyto vztahy
vyjádřeny pomocí dílů:
- tzv. dílů ZSJ, označovaných 1, 2, 3..., které vyjadřují příslušnost části ZSJ do různých částí obce,
- tzv. dílů UO, označovaných A, B, C..., které vyjadřují příslušnost části ZSJ k různým KÚ.
Při formulování metodiky revize ZSJ byla stanovena zásada, že ZSJ nesmí ležet na několika KÚ. To má dva dopady:
- všechny díly UO je třeba při revizi prověřit a pak z nich buď vytvořit samostatné ZSJ nebo díl s příliš malým počtem obyvatel, malou výměrou nebo funkční shodností sloučit s jinou ZSJ na stejném KÚ (přitom je třeba sledovat srovnatelnost údajů 1991 a 2001); výsledkem je
zánik dílů typu A, B, C...,
- každé KÚ musí obsahovat minimálně jednu ZSJ, a to i tehdy, pokud jde o tzv. prázdné KÚ. Termín "prázdné" KÚ, který je pro stručnost
používán v tomto textu znamená, že v něm není žádná ZSJ s kódem, od kterého je kód KÚ odvozen (po přičtení 60000).
Znamená to, tedy že:
- KÚ může být doopravdy úplně prázdné (většinou v pohraničí),
- v KÚ je pouze rozptýlená zástavba, která náleží k ZSJ a části obce na jiném KÚ,
- v KÚ je sice rovněž rozptýlená zástavba, která náleží k ZSJ na jiném KÚ, ale tvoří samostatnou část obce,
- v KÚ je jedna nebo více ZSJ, kód žádné z nich však nesouhlasí s kódem KÚ (to se může vyskytovat spíše ve městech než mimo města).
Ve všech případech byla snaha zjednodušit vzájemný vztah ZSJ a KÚ tak, aby po revizi tzv. prázdných KÚ zbylo co nejméně (tam, kde se
nehodí ztotožňovat KÚ se ZSJ v něm). Výsledkem je tedy situace, kdy:
- každá ZSJ má vymezenou hranici (provádí se v měřítku 1:10 000 a upřesňuje pomocí zákresu jednotlivých domů v katastrálních mapách),
- ZSJ jsou územně skladebné do KÚ,
- tzv. prázdné KÚ, které dosud nebyly v číselníku ZSJ uváděny (byly samozřejmě v číselníku KÚ), jsou do tohoto číselníku začleněny a
budou tudíž zřejmě uvedeny v budoucím Statistickém lexikonu obcí 2001; určitou zvláštností, velmi málo početnou, jsou prostorově oddělené a z hlediska osídlení prázdné části KÚ: z nich byly rovněž vytvořeny samostatné ZSJ, označené v názvu přívlastkem "(oddělená
část)".
Na první pohled se zdá, že se smazal rozdíl mezi urbanistickými obvody a sídelními lokalitami, avšak není tomu tak. Zmizel sice jeden
významný rozdíl (vymezení resp. nevymezení hranic), zůstal však druhý rozdíl, založený na funkční diferenciaci. Protože UO byly vymezeny jako funkčně odlišné části města, a protože byl přijat další princip celkové minimalizace změn, znamená to, že ZSJ ve městech se
stále rozlišují na obytné, průmyslové, atd., kdežto ZSJ v ostatních obcích nikoliv. Přizpůsobení se hranicím KÚ funkční jednoznačnost UO
poněkud poškodilo, nemohlo ji však zcela odstranit. Proto se stále UO označují nejenom kódy ZSJ, ale i pořadovými čísly a charakteristikami UO. Novým ZSJ se přitom přiřazují nová, dosud nikdy nepoužitá pořadová čísla. Skutečnost, že urbanistické obvody jsou "násilně"
rozděleny katastrálními hranicemi vyvolala značnou kritiku (do jisté míry oprávněnou). Je však třeba si uvědomit, že dělení území z hlediska funkčnosti nikdy nebylo naprosto jednoznačné vzhledem k územnímu prolínání funkčních ploch (jednalo se ostatně vždy jenom o převažující funkci). Při neustálém vývoji území je stálé funkční zařazení do určité míry v rozporu s požadavkem temporární stability vymezení
ZSJ, které jsou postupně stále více chápány jakožto stálé statistické a vykazovací jednotky. Útvary rozvoje větších měst, která obvykle UO
používají, ovšem mohou pro svoji potřebu nově vytvořené ZSJ zpětně účelově poslučovat do "funkčních" nebo "velkých" UO, které mohou
sloužit při zpracování územních plánů.
Pro úplnost je třeba dodat, že členění ZSJ na díly 1, 2, 3... zůstává, i když bylo početně poněkud omezeno. Zanikly totiž díly 1, 2, 3...,
shodné s díly A, B, C... Pokud však díly ZSJ leží na stejném KÚ a jsou stavebně srostlé (resp. se prolínají), není možno je odlišit na úrovni
ZSJ. Toto odlišení je však realizováno na úrovni sčítacích obvodů. Uvedenými změnami ZSJ neztrácejí funkci sídelních jednotek, ale posilují navíc svoji funkci územních jednotek, tj. univerzálních stabilních statistických obvodů (bilančních jednotek), tak jak to bylo zamýšleno
na počátku jejich existence.
Revize ZSJ se promítá i do soustavy ostatních jednotek.V souboru katastrálních území došlo k jediné změně, a to k začlenění katastrálních území v rámci vojenských újezdů do číselníku katastrálních území (viz podrobněji v příslušné části).
V kódech katastrálních území nedošlo k žádné změně, naopak, v některých případech se v rámci revize ZSJ kód ZSJ změnil tak, aby byl
shodný s kódem KÚ (po odečtení 60000), a sice tam, kde dochází ke sjednocení vymezení ZSJ a KÚ a kód KÚ dosud nebyl použit pro
ZSJ. Změny které nastaly v číselníku částí obcí vyžadují podrobnější vysvětlení.Na rozdíl od číselníků obcí (resp. ZÚJ), katastrálních
území (resp. ÚTJ) a základních sídelních jednotek (ZSJ), které byly vytvořeny počátkem 70-tých let a byly kodifikovány společnou vyhláškou Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (FMTIR) č. 120/1979 Sb., o prostorové
identifikaci informací, číselník částí obcí byl vytvořen až dodatečně. Stalo se to v roce 1991 ve vazbě na SLDB 1991.Podstatou číselníku
částí obcí je skutečnost, že cca 90,5 % kódů částí obcí je shodných s kódem ZSJ a dosahuje tedy hodnot v rozmezí (uvedeno bez kontrolního, šestého znaku) 00001 až 19999 a dále pak 30001+ (v případech, kdy názvy části obce a ZSJ jsou shodné), kdežto cca 9,5 % kódů
částí obce má kódy v rozmezí 40001 až 49999 (v případech, kdy název části obce neodpovídá názvu žádné ZSJ, protože buď část obce
netvoří samostatnou ZSJ nebo je název ZSJ odlišný, nebo je část obce tvořena větším množstvím ZSJ, většinou urbanistických obvodů, z
nichž žádný nemá název shodný s názvem části obce). Názvy částí obcí nejsou předmětem revize (ale pouze kontroly), neboť jsou v kompetenci resortu MV (mění se obecně závaznými vyhláškami obcí, potvrzovanými okresním úřadem a MV). Kódy částí obcí jsou součástí
systému kódů územní identifikace. Jako takové od svého vzniku v roce 1991 procházely průběžnou údržbou a aktualizací. Nyní se poprvé
setkávají s územní přípravou sčítání lidu. Revize ZSJ a jejich vazeb se promítá i do revize kódů částí obcí. Je to dáno tím, že sjednocení
hranic ZSJ s hranicemi KÚ vede často i ke sjednocení s částmi obcí a pak je třeba sjednotit jejich kódy a případně i názvy (přizpůsobit ná-
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zvy ZSJ názvům částí obcí tam, kde je to vhodné a možné). Hlavním zdrojem těchto sjednocovacích změn je převedení všech "prázdných"
KÚ na samostatné ZSJ. Pokud v takovém KÚ byla část obce se shodným názvem, měla dosud kód v rozmezí 40001 až 41999 (tj. kód víceméně provizorní), protože neexistovala odpovídající platná ZSJ. Převedením "prázdného" KÚ na samostatnou ZSJ dochází ke sjednocení KÚ, části obce a ZSJ, a proto je žádoucí nahradit dosavadní kód části kódem totožným s kódem ZSJ (který je zase zpravidla totožný
s kódem katastrálního území, po odečtení 60000).
Pro lepší orientaci uživatelů je dosavadní kód a jeho kontrolní znak začleněn do registru jakožto nové položky ALKCOB a AKC. Celkový
rozsah těchto změn je těžké nyní přesně kvantifikovat, protože revize dosud probíhá. V současnosti je ze 77 okresů (včetně Prahy) 47
okresů po revizi, v dalších 15 proběhne revize v květnu-červnu a ve zbylých 15 v září-říjnu (je však snaha, aby to bylo dříve). Výše popsaná změna kódu v důsledku revize byla zatím realizována v cca 55 případech, což představuje 0,4% z celkového počtu 15003 částí obcí dle
současného stavu (přesné počty je problematické uvádět, neboť změny vyvolané revizí se prolínají s běžnými změnami administrativněsprávního členění). Uvedené údaje o počtu okresů "po revizi" ovšem znamenají, že proběhla pouze úvodní etapa "návrhu revize", která je
předmětem připomínkového řízení ze strany okresních pracovišť ČSÚ (které ji však většinou konzultují s okresními a obecními úřady v
rámci tvorby registru sčítacích obvodů).
Způsob získání připomínek k navrženým změnám ze strany okresních a obecních úřadů se projednává. Změny začleněné do ÚIR-ZSJ
jsou tedy zatím předběžné. Základní pravidla metodiky však znamenají, že naprostá většina navržených změn nemá jiné možné řešení a
je tedy definitivní. To ostatně potvrzují i dosud získané připomínky k 1. etapě revize, zahrnující 28 okresů. Značnou roli hraje také skutečnost, že tam, kde existují sporná řešení (zrušit určitou ZSJ, volba názvu nové ZSJ), je v rámci možností konzultováno příslušné pracoviště
ČSÚ, města, obce či okresního úřadu.
Předběžnost navržených změn a dále skutečnost, že část republiky je "po revizi" a část "před revizí" vyvolala velkou diskusi, zda vůbec
návrh revize do ÚIR-ZSJ začleňovat. Důvodů pro začlenění je hned několik:
- Kdyby k tomu nedošlo, dostali by pracovníci okresních úřadů jiná data (prostřednictvím ÚIR-ZSJ) nežli pracovníci ČSÚ v okresech (prostřednictvím číselníků METIS), což by vytvářelo zmatek a znemožnilo by pracovníkům okresních úřadů se s návrhem revize seznámit a
mít k němu připomínky.
- Oddalováním promítnutí revize do ÚIR-ZSJ (dokdy? snad až do února 2001?) by se oddalovalo seznámení uživatelů s prováděnými
změnami a oni by byli postaveni před hotovou věc těsně před sčítáním, které se bude konat 1.3.2001.
DALŠÍ ZMĚNY V ÚIR-ZSJ 00a
NOVÝ SOUBOR 00a
Datové soubory byly doplněny o soubor KRAJE.dbf, který obsahuje nové kódy krajů (shodné s kódy NUTS3 - viz dále), jejich názvy a pak
údaje o výměře a počtech obyvatel, vytvořené sumarizací údajů za okresy, resp. obce.)
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 00a
KODNUTS = kód kraje, okresu, jednotek NUTS
S účinností od 1.2000 zavádí ČSÚ nové kódy krajů a okresů, které vycházejí z kódů jednotek NUTS (Nomenclature des unités statistiques), které jsou statistickými bilančními jednotkami Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie. Jejich význam ovšem spočívá v tom,
že jsou nejenom územními celky regionální statistiky ale i regionální politiky a jako takové slouží k formulaci podpůrných programů.
Po jednáních mezi zástupci ČSÚ, MMR, Eurostatu a Evropské unie byly stanoveny v rámci ČR následující úrovně:
NUTS0 = NUTS1 = Česká republika,
NUTS2 = 8 regionů Evropské unie,
NUTS3 = 14 VÚSC (krajů), platných od 1.1.2000,
NUTS4 = 76 okresů a 15 statistických jednotek v Praze,
NUTS5 = obce a městské části v Praze.
Kódy (do úrovně NUTS4) se tvoří: CZ (Česká republika) + 0 (NUTS1) + 1 až 8 (NUTS2) + 1 až 3 (NUTS3 v rámci NUTS2) + 1 až F, tj. 15
(NUTS4 v rámci NUTS3). Pro NUTS5 se používají IČZÚJ.
Kódy NUTS nahradily ve všech pracovních datech ČSÚ dosavadní číselníky krajů a okresů (staré kódy se však mohou používat souběžně).
Kódy NUTS byly začleněny do ÚIR-ZSJ ve formě nové položky KODNUTS, která znamená:
a) ve všech souborech s výjimkou souboru městských obvodů a městských částí (MCAST) znamená nový kód okresu,
b) v souboru městských obvodů a městských částí (MCAST) znamená ve všech městech s výjimkou Prahy rovněž nový kód okresu, pouze
u Prahy tento kód představuje kód 15ti jednotek NUTS4 na území Prahy.
To, že pro různé významy je použita stejná položka, je dáno skutečností, že příslušný číselník, vyhlášený opatřením předsedy ČSÚ, je takto konstruován a uživatelé jej musí respektovat. Praha je současně jednotkou NUTS2 (region pro Evropskou unii) a NUTS3 (hlavní město
na úrovni jednoho ze 14 krajů). Na okresy se samozřejmě nečlení, a protože podrobnější územní členění (57 městských částí) je na úrovni
NUTS5 (stejně jako všechny obce ČR), byla úroveň NUTS4 využita pro "obvody". Nejedná se ovšem o původních 10 městských obvodů z
roku 1960, které jsou dosud platné, i když v jejich rámci nepůsobí žádný orgán všeobecné veřejné správy (působí tam však jiné orgány,
např. školské, policejní aj.). Jde o 15 účelově vymezených statistických jednotek, které je třeba nazývat "jednotky NUTS4 v Praze", protože
nepředstavují žádnou administrativně správní jednotku. Jejich základem je 15 městských částí, které se nazývají Praha 1 až Praha 15 a k
nim je připojeno (formou jakéhosi "spádového obvodu") zbylých 42 městských částí.
ALKCOB, AKC = alternativní (původní) kód části obce a jeho kontrolní znak Nově vytvořené položky uchovávají původní (předchozí) kód
části obce v případech, kdy se kód části obce změnil z dosavadního provizorního kódu v rozmezí 400001 až 49999 na kód shodný s kódem ZSJ. Ve výjimečných případech je tomu i opačně, a to tehdy, když ZSJ zanikne, ale část obce není zrušena.
ZMENAZAZ = změna záznamu. Je to datová položka ve znakovém tvaru (Character): DDMMRRRRR na 8 znaků. Má zcela pomocný charakter a v souborech je doplněna z informativních důvodů. Uvedený charakter je dán dvěma důvody:
ÚIR-ZSJ je doplňován z mnoha různých zdrojů, ve kterých velmi často není uvedeno datum účinnosti,
někdy datum účinnosti uvedeno je, ale je příliš dávné, aby je bylo možno užít,
datum se může vztahovat ke kterékoliv položce, kde došlo ke změně.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 00a
Obslužný prohlížecí program byl upraven tak, aby se při prohlížení zobrazovaly nové kódy okresů a krajů a názvy nových krajů. Původní
kódy částí obcí jsou záležitostí datovou, v prohlížecím programu se nezobrazují, stejně tak jako položka ZMENAZAZ, která má informativní
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charakter. Nově byla do prohlížecího programu doplněna informace o nesčítanosti ZSJ. V předchozích sčítáních lidu (a ještě i v roce 1991)
se ZSJ členily na sčítané a nesčítané. V datovém obsahu je tato skutečnost patrná z položek KODZSL+DILSL, které označují kód a díl
ZSJ při sčítání 1991 (je to kód z datových souborů obsahujících číselné výsledky sčítání lidu). Pokud tento kód není vyplněn, znamená to,
že ZSJ nebyla sčítána anebo tehdy ještě neexistovala. To má velký význam pro posouzení zda nulový počet obyvatel k 3.3.1991 znamená
skutečně ZSJ bez obyvatel anebo počet není zjištěn (je započten do jiné, sousední ZSJ).V obslužném programu se u údaje o počtu obyvatel k 3.3.1991: 0, objevuje"(nesč.)" v případě, kdy ZSJ byla nesčítaná nebo je nově vytvořená.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi únor
2000 a listopad 2000 – verze 00b a některé aktuální informace pro uživatele.
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů,
které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně
souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech
změn ve struktuře souborů (nové položky, vyjímečně změna významu některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle
potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam,
vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru).
Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, pro rekapitulaci a pro
upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. To se týká následujících velmi stručně formulovaných informací:
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky SIS v gesci MMR ČR:
- číselník základních sídelních jednotek,
- číselník částí obcí,
pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem;
b) číselníky SIS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
- číselník krajů a okresů,
- číselník obcí,
- číselník městských obvodů a městských částí,
dva posledně jmenované společně odpovídají číselníku základních územních jednotek - ZÚJ, vedenému ČSÚ,
- číselník katastrálních území, který odpovídá převážné části číselníku územně technických jednotek - ÚTJ, vedenému ČSÚ
(číselník ÚTJ je širší, neboť zahrnuje i části KÚ v městských obvodech a městských částech),
ÚIR-ZSJ se tyto číselníky nesnaží nahrazovat, pouze je aktualizuje a vzájemně propojuje k datu společné datové uzávěrky, upravuje
(převádí na češtinu s plnou diakritikou a s rozlišením malých a velkých písmen) a doplňuje vybranými informativními údaji;
c) další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování a regionálního politiky (střediska osídlení, sídelní
regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu).
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, PSČ v částech obcí, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně
správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 (SLDB), aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj.
ÚIR-ZSJ nebo jeho vybrané části (např. jednotlivé číselníky s vybraným rozsahem položek) jsou poskytovány uživatelům podle pravidel
stanovených MMR. Zjednodušeně řečeno, základní identifikátory (kódy a názvy) a vzájemná administrativní skladba jednotek jsou chápány jako veřejná data, která se poskytují bezplatně (orgánům státní správy a samosprávy) nebo za manipulační poplatek (všem ostatním
zájemcům), celý ÚIR-ZSJ v plném rozsahu se naopak poskytuje pouze uživatelům, kteří mají výslovný souhlas MMR.
Údaje o obcích, městských obvodech a městských částech a částech obcí vstupují do ÚIR-ADR, který provozuje MPSV prostřednictvím
firmy OKsystem a kde je vytvářen registr adres (ulice a veřejná prostranství a domy ve vazbě na obce a části obcí). Je však třeba upozornit, že v ÚIR-ADR jsou upravovány kódy (ze znakového do numerického vyjádření) a dále jsou tam upravovány názvy částí obcí - místo
úředních názvů: např. Hradčany (část) je uváděn upravený název Hradčany (Praha 1), apod.
Změny v územním členění státu, názvech obcí a částí obcí jsou vždy zásadně konzultovány s Ministerstvem vnitra (civilně správní úsek),
tak aby věcný obsah číselníku obcí a číselníku částí obcí byl v naprostém souladu s Úředním seznamem obcí a částí obcí, které vede Ministerstvo vnitra. Veškeré změny jsou tedy začleňovány pouze tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné k jejich
publikování v Ústředním věstníku ČR v příštím termínu publikace těchto změn (obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí, opatřením
přednosty okresního úřadu, apod.), vždy na základě konzultace s referátem (odborem) vnitřních věcí okresního úřadu nebo Ministerstvem
vnitra.
V průběhu roku 2000 byly do ÚIR-ZSJ průběžně začleňovány změny, vyplývající z revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2001. První
velká část revize, která byla realizována pro cca 2/3 území ČR, byla zahrnuta do verze únor 2000. Rozsáhlé změny v souboru ZSJ a částí
obcí, které vyplynuly z revize ZSJ, vyvolaly od všech uživatelů zcela jednoznačný požadavek, aby další verze obsahovala už celou revizi,
tj. celé území ČR ve stavu po revizi. Proto nemohla být druhá distribuce v roce 2000 realizována jako obvykle v červenci, srpnu nebo září,
ale až téměř koncem roku.
Kromě toho došlo v důsledku nových zákonů a obcích, okresech, krajích a hl.m. Praze, s účinností vesměs od 12.11.2000, k některým
změnám, platným od tohoto data (12.11.2000), zejména přeřazení obce Sázava z okresu Kutná Hora do okresu Benešov, rozšíření počtu
statutárních měst a změny v označení jejich úřadů, zcela nové stanovení seznamu pověřených obecních úřadů a jejich územních obvodů.
Proto byla tato verze označena jako verze listopad 2000 se stavem územního členění k 12.11.2000 a byly do ní začleněny všechny změny, obsažené v návrhu revize ZSJ a připomínky k ní. Revize tím sice není ještě úplně uzavřena, protože probíhají závěrečné kontroly a
pak ještě budou zapracovány administrativní změny k 1.1.2001, protože územní členění sčítání lidu je k 1.3.2001. Tyto všechny změny,
které teprve přijdou, mají však už charakter spíše obvyklé údržby nežli charakter rozsáhlých hromadných změn z revize ZSJ, které vyplývají z metodických zásad revize.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ ÚZEMNÍ PŘÍPRAVY SČÍTÁNÍ LIDU A REVIZE ZSJ 00b
Základní skutečností, která ovlivňovala v roce 2000 datový obsah ÚIR-ZSJ, byla územní příprava sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001
(SLDB 2001) a v ní obsažená revize ZSJ.
ÚIR-ZSJ totiž vstupuje některými svými daty (hlavně číselníkem ZSJ a jejich dílů, a dále vazbami ZSJ k ostatním územním jednotkám obcím, městským obvodům a městským částem, částem obcí, katastrálním územím) do systému číselníků ČSÚ a představuje ve své
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transformované podobě základ řídícího souboru SLDB. Na tyto údaje pak navazuje registr sčítacích obvodů, které představují nejmenší
agregované územní jednotky a které mají jednoznačně definovanou skladebnost do výše uvedených územních a sídelních jednotek.
Je třeba připomenout, že číselník ZSJ vznikl v rámci územní přípravy SLDB k 1.12.1970 a byl v minulosti již dvakrát předmětem revize (při
územní přípravě SLDB k 1.11.1980 a 3.3.1991). Znamená to, že vždy jedenkrát za deset let (při příležitosti územní přípravy sčítání lidu) je
provedena, na základě předem dohodnuté metodiky, revize ZSJ, kdy jsou jednorázově provedeny změny, které přinesl vývoj v území a
současně je realizována i kontrola celého systému územních a sídelních jednotek. V období mezi sčítáními lidu, tj. v tzv. intercenzálním
období, je pak realizována pouze průběžná údržba a aktualizace celého systému.
Vzhledem tomu, že ÚIR-ZSJ byl vytvořen v roce 1992, uživatelé dosud měli možnost poznat pouze výsledky průběžné údržby a aktualizace ÚIR-ZSJ a s revizí ZSJ se setkávají poprvé. Revize k roku 1980 a 1991 byla dokumentována v rámci dokumentace územní přípravy
sčítání lidu.
Revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2001 byla zahájena v září 1999. Předtím byly ve spolupráci mezi ČSÚ a MMR stanoveny základní metodické principy revize, s tím, že některá konkrétní řešení byla a stále ještě jsou upřesňována průběžně.
Nejpodstatnějším formálním znakem revize je převedení grafické podoby soustavy ZSJ do digitální podoby, stanovení hranic všech ZSJ
na bázi map 1:10 000 (katastrální mapy dosud nejsou digitalizovány za celé území ČR). Znamená to, že každá územní a sídelní jednotka
(ZSJ, KÚ, obec, městský obvod nebo městská část, okres, atd.) má nyní po revizi svou grafickou digitální reprezentaci, která je propojená
s atributovými údaji, obsaženými v ÚIR-ZSJ.
Mezi základní metodické principy revize ZSJ (z hlediska změn v datech) patří především sjednocení skladebnosti územně technických a
sídelních jednotek. ZSJ při svém vytvoření v roce 1970 byly úmyslně vymezeny tak, aby co nejvíce vystihovaly prostorovou a funkční diferenciaci struktury osídlení. Proto byly ve vybraných městech vymezeny tzv. urbanistické obvody (bez ohledu na části obce a na katastrální
území), které se vyznačovaly maximálně možnou homogenitou funkčního využití (např. historické jádro, obytná čtvrť, nové sídliště, průmyslový obvod, dopravní plochy, plochy občanské vybavenosti, rekreační plochy, lesní plochy, zemědělské plochy, území venkovských,
administrativně připojených sídel, atd.). Tyto urbanistické obvody měly vyznačeny své hranice (v měřítku 1:10 000), takže území města bylo na UO beze zbytku rozděleno. Na území ostatních obcí byly vymezeny tzv. sídelní lokality, které představovaly seskupení obytných, rekreačních, někdy též průmyslových nebo zemědělských objektů do víceméně kompaktních sídel (bez ohledu na členění obcí na části). K
hranicím katastrálních území bylo přihlíženo ve značně větší míře než u UO, přesto se vyskytovaly jednak přesahy, jednak případy, kdy
rozptýlená zástavba na některých jinak prázdných katastrálních územích náležela k větší ZSJ na jiném KÚ. Rozptýlená zástavba mimo
kompaktní sídla byla přičleněna vždy k některé ZSJ pomocí šipek v mapě 1:50 000. Sídelní lokality tedy neměly (na rozdíl od UO) přesně
vymezené a popsané hranice.
Při tvorbě a naplňování ÚIR-ZSJ byly tyto vztahy vyjádřeny pomocí dílů:
- tzv. dílů ZSJ, označovaných 1, 2, 3..., které vyjadřují příslušnost části ZSJ do různých částí obce,
- tzv. dílů UO, označovaných A, B, C..., které vyjadřují příslušnost části ZSJ k různým KÚ.
Při formulování metodiky revize ZSJ byla stanovena zásada, že ZSJ nesmí ležet na několika KÚ. To mělo následující dopady:
- všechny díly UO byly při revizi prověřeny a pak z nich buď byly vytvořeny samostatné ZSJ anebo díl s příliš malým počtem obyvatel, malou výměrou nebo funkční shodností byl sloučen s jinou ZSJ na stejném KÚ (přitom byla sledována srovnatelnost údajů 1991 a 2001); výsledkem je zánik dílů typu A, B, C... (s výjimkou Prahy, která zasluhuje zvláštní poznámku),
- každé KÚ po revizi obsahuje minimálně jednu ZSJ, a to i tehdy, pokud šlo před revizí o tzv. prázdné KÚ. Termín "prázdné" KÚ, který byl
při revizi pro stručnost často používán, znamená, že v KÚ nebyla žádná ZSJ s kódem, od kterého by byl kód KÚ odvozen (po přičtení
60000).
Znamená to tedy, že:
- KÚ mohlo být doopravdy úplně prázdné (většinou v pohraničí),
- v KÚ byla pouze rozptýlená zástavba, která náležela k ZSJ a části obce na jiném KÚ,
- v KÚ byla sice rovněž rozptýlená zástavba, která náležela k ZSJ na jiném KÚ, ale tvořila samostatnou část obce,
- v KÚ byla jedna nebo více ZSJ, kód žádné z nich však nesouhlasil s kódem KÚ (to se vyskytovalo spíše ve městech než mimo města).
Jeden ze záměrů revize byla snaha zjednodušit vzájemný vztah ZSJ a KÚ tak, aby po revizi tzv. prázdných KÚ zbylo co nejméně anebo
aby nebyly žádné. To se skutečně podařilo v závěru roku 2000, kdy Zeměměřický úřad souhlasil se změnou jediných dvou kódů KÚ, které
představovaly tzv. prázdná KÚ a kde opravdu nebylo možné žádnou ZSJ s potřebným kódem nalézt nebo vytvořit. Ve všech ostatních případech bylo shody dosaženo již předtím změnou kódu ZSJ nebo vytvoření nové ZSJ s potřebným kódem.
Výsledkem revize ZSJ je tedy situace, kdy:
- každá ZSJ má vymezenou hranici (provádí se v měřítku 1:10 000 a upřesňuje pomocí zákresu s přihlédnutím polohy jednotlivých domů v
katastrálních mapách),
- ZSJ jsou územně skladebné do KÚ,
- pro všechna KÚ existuje ZSJ, od jejíhož kódu je kód KÚ odvozen (přičtením 60000), to má význam pro stanovení souřadnic definičních
bodů, které jsou odvozovány od souřadnic definičních bodů ZSJ.
Na první pohled se zdá, že se smazal rozdíl mezi urbanistickými obvody a sídelními lokalitami, avšak není tomu tak. Zmizel sice jeden významný rozdíl (vymezení resp. nevymezení hranic), zůstal však druhý rozdíl, založený na funkční diferenciaci. Protože UO byly vymezeny
jako funkčně odlišné části města, a protože byl přijat další princip celkové minimalizace změn (tzv. princip temporární stability), znamená
to, že ZSJ ve městech se stále rozlišují na převážně obytné, průmyslové, atd., kdežto ZSJ v ostatních obcích nikoliv.
Přizpůsobení se hranicím KÚ funkční jednoznačnost UO poněkud poškodilo, nemohlo ji však zcela odstranit. Proto se stále UO označují
nejenom kódy ZSJ, ale i pořadovými čísly a charakteristikami UO. Novým UO se přitom přiřazují nová, dosud nikdy nepoužitá pořadová
čísla.
Skutečnost, že urbanistické obvody jsou "násilně" rozděleny katastrálními hranicemi, vyvolala značnou kritiku (do jisté míry oprávněnou).
Je však třeba si uvědomit, že dělení území z hlediska funkčnosti nikdy nebylo naprosto jednoznačné vzhledem k územnímu prolínání
funkčních ploch (jednalo se ostatně vždy jenom o převažující funkci). Při neustálém vývoji území je stálé funkční zařazení do určité míry v
rozporu s požadavkem temporární stability vymezení ZSJ, které jsou postupně stále více chápány jakožto stálé statistické a vykazovací
jednotky. Útvary rozvoje větších měst, která obvykle UO používají, ovšem mohou pro svoji potřebu nově vytvořené ZSJ zpětně účelově
poslučovat do "funkčních" nebo "velkých" UO, které mohou sloužit při zpracování územních plánů.
Pro úplnost je třeba dodat, že členění ZSJ na díly 1, 2, 3... zůstává, i když bylo početně poněkud omezeno. Zanikly totiž díly 1, 2, 3...,
shodné s díly A, B, C... Pokud však díly ZSJ leží na stejném KÚ a jsou stavebně srostlé (resp. se prolínají), není možno je odlišit na úrovni
ZSJ. Toto odlišení je však realizováno na úrovni sčítacích obvodů.
Na závěr této části je třeba vysvětlit situaci v hlavním městě Praze. V Praze bylo vymezeno (již v roce 1991) 721 urbanistických obvodů,
které se člení na 901 ZSJ. Znamená to, že zatímco mimo Prahu ZSJ urbanistický obvod je pouze synonymem pro určitý typ ZSJ, v Praze
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představují ZSJ díly UO podle původní metodiky (označují se A, B, C... a představují díly UO, většinou na různých KÚ. Od verze ÚIR-ZSJ
(listopad 2000) je označení dílů A, B, C... součástí názvů ZSJ v Praze, aby byl název ZSJ unikátní v obci (dosud byl unikátní název pro UO
v Praze).
V průběhu revize ZSJ se výrazně snížil počet dílů ZSJ, neboť velmi často rušené díly UO A, B (vazba na KÚ) byly shodné s díly 1, 2 (vazba na části obce). V závěru územní přípravy, v období prosinec 2000 - únor 2001 počet ZSJ členěných na díly opět vzrostl (cca o 250 nových případů). Je to výsledek podrobných kontrol na úrovni příslušnosti jednotlivých objektů do ZSJ, částí obcí a KÚ, které provádí ČSÚ.
Tyto kontroly nejsou ještě zcela uzavřeny a budou uzavřeny prakticky až po prvotním zpracování sebraných sčítacích archů, kdy se ukáže,
jestli popisy sčítacích obvodů, připravené pro provedení SLDB, skutečně odpovídaly realitě (mohou se objevit domy číslované z jiné číselné řady, tj. z jiné části obce, protože tyto údaje v podkladech Katastru nemovitostí i podkladech obcí nejsou všude zcela v pořádku).
Všemi uvedenými změnami ZSJ neztrácejí funkci sídelních jednotek, ale pouze posilují svoji funkci územních jednotek, tj. univerzálních
stabilních statistických obvodů (bilančních jednotek), tak jak to bylo zamýšleno na počátku jejich existence.
Revize ZSJ se promítá i do soustavy ostatních jednotek. V souboru katastrálních území došlo v rámci revize ZSJ k jediné změně, a to k
začlenění katastrálních území v rámci vojenských újezdů do číselníku katastrálních území (viz zmeny00a.txt).
V kódech katastrálních území došlo ke dvěma změnám (viz text) tak, aby všechna katastrální území měla odpovídající ZSJ, od něhož je
kód KÚ odvozen (přičtením 60000). V rámci revize byly naopak v řadě případů změněny kódy ZSJ, tak aby odpovídaly kódu KÚ (po odečtení 600000). Tím došlo k výraznému sjednocení kódů a pokud možno i názvů) ZSJ a KÚ.
Změny které nastaly v číselníku částí obcí vyžadují podrobnější vysvětlení. Na rozdíl od číselníků obcí (resp. ZÚJ), katastrálních území
(resp. ÚTJ) a základních sídelních jednotek (ZSJ), které byly vytvořeny počátkem 70-tých let a byly kodifikovány společnou vyhláškou Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (FMTIR) č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací, číselník částí obcí byl vytvořen až dodatečně. Stalo se to v roce 1991 ve vazbě na SLDB 1991. Podstatou číselníku částí obcí
je skutečnost, že cca 90,5 % kódů částí obcí je shodných s kódem ZSJ a dosahuje tedy hodnot v rozmezí (uvedeno bez kontrolního, šestého znaku) 00001 až 19999 a dále pak 30001+ (v případech, kdy názvy části obce a ZSJ jsou shodné), kdežto cca 9,5 % kódů částí obce
má kódy v rozmezí 40001 až 49999 (v případech, kdy název části obce neodpovídá názvu žádné ZSJ, protože buď část obce netvoří samostatnou ZSJ nebo je název ZSJ odlišný, nebo je část obce tvořena větším množstvím ZSJ, většinou urbanistických obvodů, z nichž
žádný nemá název shodný s názvem části obce).
Názvy částí obcí nejsou předmětem revize (ale pouze kontroly), neboť jsou v kompetenci resortu MV (mění se obecně závaznými vyhláškami obcí, potvrzovanými okresním úřadem a MV). Změny v názvech částí obcí jsou tedy změny z rozhodnutí obcí, nikoliv z revize.
Kódy částí obcí jsou součástí systému kódů územní identifikace. Jako takové od svého vzniku v roce 1991 procházely průběžnou údržbou
a aktualizací. Nyní se poprvé setkaly s územní přípravou sčítání lidu. Revize ZSJ a jejich vazeb se promítla i do revize kódů částí obcí. Je
to dáno tím, že sjednocení hranic ZSJ s hranicemi KÚ vedlo často i ke sjednocení s částmi obcí a pak bylo třeba (nebo bylo vhodné) sjednotit jejich kódy a případně i názvy (přizpůsobit názvy ZSJ názvům částí obcí tam, kde to bylo vhodné a možné). Hlavním zdrojem těchto
sjednocovacích změn bylo převedení všech "prázdných" KÚ na samostatné ZSJ. Pokud v takovém KÚ byla část obce se shodným názvem, měla dosud kód v rozmezí 40001 až 41999 (tj. kód víceméně provizorní), protože neexistovala odpovídající platná ZSJ. Převedením
"prázdného" KÚ na samostatnou ZSJ došlo ke sjednocení KÚ, části obce a ZSJ z hlediska vymezení a názvu, bylo proto žádoucí nahradit
dosavadní kód části kódem totožným s kódem ZSJ (který je zase zpravidla totožný s kódem katastrálního území, po odečtení 60000). Pro
lepší orientaci uživatelů byl dosavadní kód a jeho kontrolní znak začleněn do registru jakožto nové položky ALKCOB a AKC. Jak již bylo
řečeno, cca 2/3 těchto změn byla provedena v období září 1999 až únor 2000 a jsou popsány v textu zmeny00a.txt. Zbývající změny jsou
předkládány nyní.
V současné době je revize ZSJ ve své základní podobě (vymezení nových ZSJ) uzavřena. Zbývá ještě dokončit jeden dílčí aspekt revize,
a sice problematiku dílů ZSJ.
V rámci územní přípravy SLDB 2001 byl aktualizován registr sčítacích obvodů ČSÚ. Tento registr obsahuje (mimo jiné) pro každý objekt,
který by mohl sloužit k bydlení, příslušnost do KÚ, části obce a ZSJ. Podrobné závěrečné kontroly těchto údajů se připravují. V případě, že
se v některé ZSJ nacházejí objekty, které náležejí do části obce, která v ZSJ není předpokládána, bude třeba vytvořit nový díl ZSJ. Kromě
toho probíhají celkové kontroly všech změn, provedených v revizi. Toto vše však bude obsaženo až v další verzi ÚIR-ZSJ, ve verzi únor
2001 (společně s územními změnami k 1.1.2001).
DALŠÍ ZMĚNY V ÚIR-ZSJ 00b
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 00b
KN = pořadové číslo kraje
KNOK = pracovní kód okresu složený s pořadového čísla kraje a pořadového čísla okresu v rámci kraje.
Tyto položky nemají charakter standardních kódů (nejsou součástí žádného oficiálního číselníku), ale pořadových čísel. Jsou však velmi
užitečné pro uživatele, protože obsahují informaci o současném administrativním členění ČR na 14 nových krajů a začlenění okresů do
nich. Okresy, uspořádané podle těchto pracovních kódů, jsou uspořádány podle oficiálního členění ČR podle MV a zřejmě i podle budoucího statistického lexikonu (odtud termín lexikální třídění).
Už ve verzi únor 2000 byly do ÚIR-ZSJ začleněny nové kódy krajů a okresů (KODNUTS), které zavedl ČSÚ od 1.1.2000 a které vycházejí
z kódů jednotek NUTS (Nomenclature des unités statistiques), které jsou statistickými bilančními jednotkami Eurostatu, statistického úřadu
Evropské unie.
Je třeba upozornit, že třídění podle KODNUTS nedává oficiální třídění podle územního členění ČR. Je to dáno konstrukcí jednotek NUTS,
kde Zlínský kraj je druhou jednotkou NUTS3 v sedmé jednotce NUTS 2 (má tedy KODNUTS CZ072) a Ostravský kraj je jedinou jednotkou
NUTS3 v rámci osmé jednotky NUTS2 (má tedy KODNUTS CZ081). Podle zákona o VÚSC je však Ostravský kraj 13. krajem a Zlínský
kraj 14. krajem, což je sice nelogické, avšak toto pořadí je závazné pro MV, a proto i pro ÚIR-ZSJ.
Podle kódů NUTS je tedy posledním krajem kraj Ostravský, posledním okresem okres Ostrava-město a poslední obcí obec Ostrava, kdežto podle úředního členění ČR je posledním krajem Zlínský kraj, posledním okresem okres Zlín a poslední obcí obec Žlutava.
Není tedy jasné, jak bude tříděn Statistický lexikon obcí, který vydává tradičně ČSÚ ve spolupráci s MV.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 00b
Ve srovnání s verzí únor 2000 žádné změny nejsou. Připravované změny budou zařazeny až do verze únor 2001.

13

STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001 – verze 01a a některé aktuální informace pro uživatele.
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů,
které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně
souhrnně charakterizovány.Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech
změn ve struktuře souborů (nové položky, výjimečně změna významu některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle
potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (zařazení nové položky a její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu,
některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, pro rekapitulaci a pro upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. To se týká následujících velmi stručně formulovaných informací:
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky SIS v gesci MMR ČR:
- číselník základních sídelních jednotek,
- číselník částí obcí, pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem;
b) číselníky SIS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
- číselník krajů a okresů,
- číselník obcí,
- číselník městských obvodů a městských částí, dva posledně jmenované společně odpovídají číselníku základních územních jednotek ZÚJ, vedenému ČSÚ,
- číselník katastrálních území, který odpovídá převážné části číselníku územně technických jednotek - ÚTJ, vedenému ČSÚ (číselník ÚTJ
je širší, neboť zahrnuje i části KÚ v městských obvodech a městských částech),
ÚIR-ZSJ se tyto číselníky nesnaží nahrazovat, pouze je aktualizuje a vzájemně propojuje k datu společné datové uzávěrky, upravuje (převádí na češtinu s plnou diakritikou a s rozlišením malých a velkých písmen) a doplňuje vybranými informativními údaji;
c) další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování a regionálního politiky (střediska osídlení, sídelní regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu).
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, PSČ v částech obcí, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry, počty obyvatel všech jednotek k 3.3.1991 (SLDB), aktuální
počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj.
ÚIR-ZSJ nebo jeho vybrané části (např. jednotlivé číselníky s vybraným rozsahem položek) jsou poskytovány uživatelům podle pravidel
stanovených MMR. Zjednodušeně řečeno, základní identifikátory (kódy a názvy) a vzájemná administrativní skladba jednotek jsou chápány jako veřejná data, která se poskytují bezplatně (orgánům státní správy a samosprávy) nebo za manipulační poplatek (všem ostatním
zájemcům), celý ÚIR-ZSJ v plném rozsahu se naopak poskytuje pouze uživatelům, kteří mají výslovný souhlas MMR. Údaje o obcích,
městských obvodech a městských částech a částech obcí vstupují do ÚIR-ADR, který provozuje MPSV prostřednictvím firmy OKsystem a
kde je vytvářen registr adres (ulice a veřejná prostranství a domy ve vazbě na obce a části obcí). Je však třeba upozornit, že v ÚIR-ADR
jsou upravovány kódy (ze znakového do numerického vyjádření) a dále jsou tam upravovány názvy částí obcí - místo úředních názvů:
např. Hradčany(část) je uváděn upravený název Hradčany (Praha 1), apod.
Změny v územním členění státu, názvech obcí a částí obcí jsou vždy zásadně konzultovány s Ministerstvem vnitra (civilně správní úsek),
tak aby věcný obsah číselníku obcí a číselníku částí obcí byl v naprostém souladu s Úředním seznamem obcí a částí obcí, které vede Ministerstvo vnitra. Veškeré změny jsou tedy začleňovány pouze tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné k jejich
publikování v Ústředním věstníku ČR v příštím termínu publikace těchto změn (obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí, opatřením
přednosty okresního úřadu, apod.), vždy na základě konzultace s referátem (odborem) vnitřních věcí okresního úřadu nebo Ministerstvem
vnitra.
V průběhu roku 2000 byly do ÚIR-ZSJ průběžně začleňovány změny, vyplývající z revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2001. Většina změn z revize byla uzavřena v předchozí distribuční verzi ÚIR-ZSJ, proto byl její termín posunut na listopad 2000. V období listopad
2000 - únor 2001 však ještě probíhaly závěrečné kontroly a z nich vyplynuly ještě nějaké doplňky a opravy. Tyto opravy stále ještě probíhají a v nejbližším období budou dále probíhat. Jedná se však v naprosté většině o vzájemné vztahy ZSJ a částí obcí, vyjádřené prostřednictvím dílů ZSJ, takže většiny uživatelů se tyto změny nedotknou.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ ÚZEMNÍ PŘÍPRAVY SČÍTÁNÍ LIDU A REVIZE ZSJ 01a
Základní skutečností, která ovlivňovala v průběhu roku 2000 a ovlivňuje částečně ještě nyní datový obsah ÚIR-ZSJ, je územní příprava
sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 (SLDB 2001) a v ní obsažená revize ZSJ. ÚIR-ZSJ totiž vstupuje některými svými daty (hlavně číselníkem ZSJ a jejich dílů, a dále vazbami ZSJ k ostatním územním jednotkám - obcím, městským obvodům a městským částem, částem obcí, katastrálním územím) do systému číselníků ČSÚ a představuje ve své transformované podobě základ řídícího souboru SLDB. Na tyto
údaje pak navazuje registr sčítacích obvodů, které představují nejmenší agregované územní jednotky a které mají jednoznačně definovanou skladebnost do výše uvedených územních a sídelních jednotek.Je třeba připomenout, že číselník ZSJ vznikl v rámci územní přípravy
SLDB k 1.12.1970 a byl v minulosti již dvakrát předmětem revize (při územní přípravě SLDB k 1.11.1980 a 3.3.1991). Znamená to, že vždy
jedenkrát za deset let (při příležitosti územní přípravy sčítání lidu) je provedena, na základě předem dohodnuté metodiky, revize ZSJ, kdy
jsou jednorázově provedeny změny, které přinesl vývoj v území a současně je realizována i kontrola celého systému územních a sídelních
jednotek. V období mezi sčítáními lidu, tj. v tzv. intercenzálním období, je pak realizována pouze průběžná údržba a aktualizace celého
systému.
Vzhledem tomu, že ÚIR-ZSJ byl vytvořen v roce 1992, uživatelé dosud měli možnost poznat pouze výsledky průběžné údržby a aktualizace ÚIR-ZSJ a s revizí ZSJ se setkávají poprvé. Revize k roku 1980 a 1991 byla dokumentována v rámci dokumentace územní přípravy
sčítání lidu.
Revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2001 byla zahájena v září 1999.Předtím byly ve spolupráci mezi ČSÚ a MMR stanoveny základní metodické principy revize, s tím, že některá konkrétní řešení byla a stále ještě jsou upřesňována průběžně.Nejpodstatnějším formálním znakem revize je převedení grafické podoby soustavy ZSJ do digitální podoby, stanovení hranic všech ZSJ na bázi map 1:10 000
(katastrální mapy dosud nejsou digitalizovány za celé území ČR). Znamená to, že každá územní a sídelní jednotka (ZSJ, KÚ, obec, městský obvod nebo městská část, okres, atd.) má nyní po revizi svou grafickou digitální reprezentaci, která je propojená s atributovými údaji,
obsaženými v ÚIR-ZSJ. Mezi základní metodické principy revize ZSJ (z hlediska změn v datech) patří především sjednocení skladebnosti
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územně technických a sídelních jednotek. ZSJ při svém vytvoření v roce 1970 byly úmyslně vymezeny tak, aby co nejvíce vystihovaly prostorovou a funkční diferenciaci struktury osídlení. Proto byly ve vybraných městech vymezeny tzv. urbanistické obvody (bez ohledu na části obce a na katastrální území), které se vyznačovaly maximálně možnou homogenitou funkčního využití (např. historické jádro, obytná
čtvrť, nové sídliště, průmyslový obvod, dopravní plochy, plochy občanské vybavenosti, rekreační plochy, lesní plochy, zemědělské plochy,
území venkovských, administrativně připojených sídel, atd.). Tyto urbanistické obvody měly vyznačeny své hranice (v měřítku 1:10 000),
takže území města bylo na UO beze zbytku rozděleno. Na území ostatních obcí byly vymezeny tzv. sídelní lokality, které představovaly
seskupení obytných, rekreačních, někdy též průmyslových nebo zemědělských objektů do víceméně kompaktních sídel (bez ohledu na
členění obcí na části). K hranicím katastrálních území bylo přihlíženo ve značně větší míře než u UO, přesto se vyskytovaly jednak přesahy, jednak případy, kdy rozptýlená zástavba na některých jinak prázdných katastrálních územích náležela k větší ZSJ na jiném KÚ. Rozptýlená zástavba mimo kompaktní sídla byla přičleněna vždy k některé ZSJ pomocí šipek v mapě 1:50 000. Sídelní lokality tedy neměly
(na rozdíl od UO) přesně vymezené a popsané hranice. Při tvorbě a naplňování ÚIR-ZSJ byly tyto vztahy vyjádřeny pomocí dílů:
- tzv. dílů ZSJ, označovaných 1, 2, 3..., které vyjadřují příslušnost části ZSJ do různých částí obce,
- tzv. dílů UO, označovaných A, B, C..., které vyjadřují příslušnost části ZSJ k různým KÚ.
Při formulování metodiky revize ZSJ byla stanovena zásada, že ZSJ nesmí ležet na několika KÚ. To mělo následující dopady:
- všechny díly UO byly při revizi prověřeny a pak z nich buď byly vytvořeny samostatné ZSJ nebo díl s příliš malým počtem obyvatel, malou výměrou nebo funkční shodností byl sloučen s jinou ZSJ na stejném KÚ (přitom byla sledována srovnatelnost údajů 1991 a 2001); výsledkem je zánik dílů typu A, B, C... (s výjimkou Prahy, která zasluhuje zvláštní poznámku),
- každé KÚ po revizi obsahuje minimálně jednu ZSJ, a to i tehdy, pokud šlo před revizí o tzv. prázdné KÚ. Termín "prázdné" KÚ, který byl
při revizi pro stručnost často používán, znamená, že v KÚ nebyla žádná ZSJ s kódem, od kterého by byl kód KÚ odvozen (po přičtení
60000).
Znamená to tedy, že:
- KÚ mohlo být doopravdy úplně prázdné (většinou v pohraničí),
- v KÚ byla pouze rozptýlená zástavba, která náležela k ZSJ a části obce na jiném KÚ,
- v KÚ byla sice rovněž rozptýlená zástavba, která náležela k ZSJ na jiném KÚ, ale tvořila samostatnou část obce,
- v KÚ byla jedna nebo více ZSJ, kód žádné z nich však nesouhlasil s kódem KÚ (to se vyskytovalo spíše ve městech než mimo města).
Jeden ze záměrů revize byla snaha zjednodušit vzájemný vztah ZSJ a KÚ tak, aby po revizi tzv. prázdných KÚ zbylo co nejméně anebo
aby nebyly žádné. To se skutečně podařilo v závěru roku 2000, kdy Zeměměřický úřad souhlasil se změnou jediných dvou kódů KÚ, které
představovaly tzv. prázdná KÚ a kde opravdu nebylo možné žádnou ZSJ s potřebným kódem nalézt nebo vytvořit. Ve všech ostatních případech bylo shody dosaženo již předtím změnou kódu ZSJ nebo vytvoření nové ZSJ s potřebným kódem.
Výsledkem je tedy situace, kdy:
- každá ZSJ má vymezenou hranici (provádí se v měřítku 1:10 000 a upřesňuje pomocí zákresu s přihlédnutím polohy jednotlivých domů v
katastrálních mapách),
- ZSJ jsou územně skladebné do KÚ,
- pro všechna KÚ existuje ZSJ, od jejíhož kódu je kód KÚ odvozen (přičtením 60000), to má význam pro stanovení souřadnic definičních
bodů, které jsou odvozovány od souřadnic definičních bodů ZSJ.
Na první pohled se zdá, že se smazal rozdíl mezi urbanistickými obvody a sídelními lokalitami, avšak není tomu tak. Zmizel sice jeden významný rozdíl (vymezení resp. nevymezení hranic), zůstal však druhý rozdíl, založený na funkční diferenciaci. Protože UO byly vymezeny
jako funkčně odlišné části města, a protože byl přijat další princip celkové minimalizace změn (tzv. princip temporární stability), znamená
to, že ZSJ ve městech se stále rozlišují na převážně obytné, průmyslové, atd., kdežto ZSJ v ostatních obcích nikoliv. Přizpůsobení se hranicím KÚ funkční jednoznačnost UO poněkud poškodilo, nemohlo ji však zcela odstranit. Proto se stále UO označují nejenom kódy ZSJ,
ale i pořadovými čísly a charakteristikami UO. Novým UO se přitom přiřazují nová, dosud nikdy nepoužitá pořadová čísla.
Skutečnost, že urbanistické obvody jsou "násilně" rozděleny katastrálními hranicemi vyvolala značnou kritiku (do jisté míry oprávněnou).
Je však třeba si uvědomit, že dělení území z hlediska funkčnosti nikdy nebylo naprosto jednoznačné vzhledem k územnímu prolínání
funkčních ploch (jednalo se ostatně vždy jenom o převažující funkci). Při neustálém vývoji území je stálé funkční zařazení do určité míry v
rozporu s požadavkem temporární stability vymezení ZSJ, které jsou postupně stále více chápány jakožto stálé statistické a vykazovací
jednotky. Útvary rozvoje větších měst, která obvykle UO používají, ovšem mohou pro svoji potřebu nově vytvořené ZSJ zpětně účelově
poslučovat do "funkčních" nebo "velkých" UO, které mohou sloužit při zpracování územních plánů.
Pro úplnost je třeba dodat, že členění ZSJ na díly 1, 2, 3... zůstává, i když bylo početně poněkud omezeno. Zanikly totiž díly 1, 2, 3...,
shodné s díly A, B, C... Pokud však díly ZSJ leží na stejném KÚ a jsou stavebně srostlé (resp. se prolínají), není možno je odlišit na úrovni
ZSJ. Toto odlišení je však realizováno na úrovni sčítacích obvodů.
Na závěr této části je třeba vysvětlit situaci v hlavním městě Praze. V Praze bylo vymezeno (již v roce 1991) 726 urbanistických obvodů,
které se člení na 901 ZSJ. Znamená to, že zatímco mimo Prahu ZSJ urbanistický obvod je pouze synonymem pro určitý typ ZSJ, v Praze
představují ZSJ díly UO podle původní metodiky (označují se A, B, C... a představují díly UO, většinou na různých KÚ. Od verze ÚIR-ZSJ
(listopad 2000) je označení dílů A, B, C... součástí názvů ZSJ v Praze, aby byl název ZSJ unikátní v obci (dosud byl unikátní název pro UO
v Praze).
V průběhu revize ZSJ se výrazně snížil počet dílů ZSJ, neboť velmi často rušené díly A, B (vazba na KÚ) byly shodné s díly 1, 2 (vazba na
části obce). V závěru územní přípravy, v období prosinec 2000 - únor 2001 počet ZSJ členěných na díly opět vzrostl (cca o 250 nových
případů). Je to výsledek podrobných kontrol na úrovni příslušnosti jednotlivých objektů do ZSJ, částí obcí a KÚ, které provádí ČSÚ. Tyto
kontroly nejsou ještě zcela uzavřeny a budou uzavřeny prakticky až po prvotním zpracování sebraných sčítacích archů, kdy se ukáže, jestli
popisy sčítacích obvodů, připravené pro provedení SLDB, skutečně odpovídaly realitě (mohou se objevit domy číslované z jiné číselné řady, tj. z jiné části obce, protože tyto údaje v podkladech Katastru nemovitostí i podkladech obcí nejsou všude zcela v pořádku).
Všemi uvedenými změnami ZSJ neztrácejí funkci sídelních jednotek, ale pouze posilují svoji funkci územních jednotek, tj. univerzálních
stabilních statistických obvodů (bilančních jednotek), tak jak to bylo zamýšleno na počátku jejich existence.
Revize ZSJ se promítá i do soustavy ostatních jednotek.V souboru katastrálních území došlo v rámci revize ZSJ k jediné změně, a to k začlenění katastrálních území v rámci vojenských újezdů do číselníku katastrálních území (viz zmeny00a.txt).
V kódech katastrálních území došlo ke dvěma změnám (viz text) tak, aby všechna katastrální území měla odpovídající ZSJ, od něhož je
kód KÚ odvozen (přičtením 60000). V rámci revize byly naopak v řadě případů změněny kódy ZSJ, tak aby odpovídaly kódu KÚ (po odečtení 60000). Tím došlo k výraznému sjednocení kódů )a pokud možno i názvů) ZSJ a KÚ.
Změny které nastaly v číselníku částí obcí vyžadují podrobnější vysvětlení. Na rozdíl od číselníků obcí (resp. ZÚJ), katastrálních území
(resp. ÚTJ) a základních sídelních jednotek (ZSJ), které byly vytvořeny počátkem 70- tých let a byly kodifikovány společnou vyhláškou Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (FMTIR) č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci
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informací, číselník částí obcí byl vytvořen až dodatečně. Stalo se to v roce 1991 ve vazbě na SLDB 1991. Podstatou číselníku částí obcí je
skutečnost, že cca 90,5 % kódů částí obcí je shodných s kódem ZSJ a dosahuje tedy hodnot v rozmezí (uvedeno bez kontrolního, šestého
znaku) 00001 až 19999 a dále pak 30001+ (v případech, kdy názvy části obce a ZSJ jsou shodné), kdežto cca 9,5 % kódů částí obce má
kódy v rozmezí 40001 až 49999 (v případech, kdy název části obce neodpovídá názvu žádné ZSJ, protože buď část obce netvoří samostatnou ZSJ nebo je název ZSJ odlišný, nebo je část obce tvořena větším množstvím ZSJ, většinou urbanistických obvodů, z nichž žádný
nemá název shodný s názvem části obce).
Názvy částí obcí nejsou předmětem revize (ale pouze kontroly), neboť jsou v kompetenci resortu MV (mění se obecně závaznými vyhláškami obcí, potvrzovanými okresním úřadem a MV). Změny v názvech částí obcí jsou tedy změny z rozhodnutí obcí, nikoliv z revize. Kódy
částí obcí jsou součástí systému kódů územní identifikace. Jako takové od svého vzniku v roce 1991 procházely průběžnou údržbou a aktualizací.
Nyní se poprvé setkaly s územní přípravou sčítání lidu. Revize ZSJ a jejich vazeb se promítla i do revize kódů částí obcí. Je to dáno tím,
že sjednocení hranic ZSJ s hranicemi KÚ vedlo často i ke sjednocení s částmi obcí a pak bylo třeba (nebo bylo vhodné) sjednotit jejich kódy a případně i názvy (přizpůsobit názvy ZSJ názvům částí obcí tam, kde to bylo vhodné a možné). Hlavním zdrojem těchto sjednocovacích změn bylo převedení všech "prázdných" KÚ na samostatné ZSJ. Pokud v takovém KÚ byla část obce se shodným názvem, měla dosud kód v rozmezí 40001 až 41999 (tj. kód víceméně provizorní), protože neexistovala odpovídající platná ZSJ. Převedením "prázdného"
KÚ na samostatnou ZSJ došlo ke sjednocení KÚ, části obce a ZSJ z hlediska vymezení a názvu, bylo proto žádoucí nahradit dosavadní
kód části kódem totožným s kódem ZSJ (který je zase zpravidla totožný s kódem katastrálního území, po odečtení 60000). Pro lepší orientaci uživatelů byl dosavadní kód a jeho kontrolní znak začleněn do registru jakožto nové položky ALKCOB a AKC.
Většina těchto změn byla provedena v průběhu roku 2000 a jsou popsány v textech zmeny00a.txt a zmeny00b.txt. Ve verzi únor 2001 je
těchto změn pouze několik a vyplývají ze závěrečných kontrol územní přípravy SLDB. V současné době je revize ZSJ ve své základní podobě uzavřena. Zbývá uzavřít jediný dílčí aspekt revize, a sice problematiku dílů ZSJ.
V rámci územní přípravy SLDB 2001 byl aktualizován registr sčítacích obvodů ČSÚ. Tento registr obsahuje (mimo jiné) pro každý objekt,
který by mohl sloužit k bydlení, příslušnost do KÚ, části obce a ZSJ. Podrobné kontroly těchto údajů ukázaly, že v některých ZSJ se nacházejí objekty, které náležejí do části obce, která v ZSJ není předpokládána.
Vztah ZSJ k různým částem obce je v ÚIR-ZSJ vyjádřen prostřednictvím dílů ZSJ. Do registru byly začleněny z výsledků územní přípravy
SLDB 1991 a od té doby se pouze udržovaly a opravovaly se pouze tam, kde byla zjištěna nějaká chyba. Územní příprava SLDB 2001
znamenala (mimo jiné) podrobnou prověrku všech těchto údajů. Většina změn nebo chyb byla zjištěna v průběhu revize, některé z nich
však byly odhaleny až při závěrečných kontrolách a některé odhalí teprve realizace SLDB v terénu (v obcích).To je důvod, proč stále ještě
probíhají změny v ÚIR-ZSJ související se SLDB. Tyto změny mají v naprosté většině charakter vytváření nových dílů ZSJ (vyjadřujících
vazbu k další části obce) nebo naopak rušení dílů ZSJ (rušení této vazby). Vzhledem k tomu, že některé ze změn či chyb, odhalených při
realizaci SLDB se dozvíme až v rámci kontrol a úpravy sčítacích archů pro hromadné zpracování, budou tyto drobné změny probíhat ještě
v březnu a nejspíše i v dubnu. Změny v dílech ZSJ jsou velmi významné pro přesné zpracování SLDB, z hlediska číselníků se však neprojeví: počet ZSJ a částí obcí se nemění, mění se pouze množství vazeb mezi nimi.
Verze ÚIR-ZSJ únor 2001 obsahuje změny provedené k 28.2.2001. Datový obsah ÚIR-ZSJ se bude měnit dál. Pokud by došlo k jiným
změnám nežli změnám dílů ZSJ, budou o nich případní zájemci informováni.
DALŠÍ ZMĚNY V ÚIR-ZSJ 01a
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 01a
POROB - pořadové číslo obce v okrese (okresní město na 1. místě, ostatní obce podle abecedy) - pracovní položka,
PORMC - pořadové číslo městské části nebo městského obvodu ve statutárním městě (dle lexikálního upořádání).
Začlenění položek souvisí s reakcí registru na reformu veřejné správy. Vytvořením krajské samosprávy vznikla potřeba vytvářet seznamy
územně správního členění podle nových krajů a okresů. ÚIR-ZSJ již ve verzi únor 2000 začlenil do datových souborů informaci o příslušnosti okresů do nových krajů, konkrétně formou začlenění číselníku jednotek NUTS do ÚIR-ZSJ.
Ve verzi listopad 2000 byly dále zařazeny položky KN - pořadové číslo kraje v ČR a KNOK - pracovní kód okresu složený s pořadového
čísla kraje a pořadového čísla okresu v rámci kraje.
Tyto údaje jsou tedy nyní doplněny systémem pořadových čísel (POROB, PORMC, POROB), který umožňuje uživatelům třídit všechny
jednotky podle současného administrativně správního členění. Všechny tyto pomocné položky kromě toho umožňují aktualizovat programové vybavení (prohlížečku) ÚIR-ZSJ, takže lze nyní třídit všechny územní jednotky lexikálně (dříve to bylo možné pouze u ZSJ),
NAZCOBA - alternativní název části obce. Položka NAZCOB - název části obce - obsahuje název ve tvaru, uvedeném ve Statistickém lexikonu obcí, který je úředním seznamem obcí a částí obcí, vedeném MV (v aktuální podobě včetně změn publikovaných v Ústředním věstníku České republiky). Údaje ÚIR-ZSJ jsou předávány do ÚIR-ADR. Tam je název části obce upravován tím způsobem, že úřední název
"Hradčany (část)" je změněn na "Hradčany (Praha 1"), tj. slovo "část" v závorce nebo za pomlčkou je nahrazeno názvem městské části
nebo městského obvodu v závorce). Tyto úpravy jsou sice užitečné pro odvozování adres, nejsou však úředními názvy a nemohou být
proto uváděny v ÚIR-ZSJ v položce NAZCOB. Informativně je nyní uvádíme v nové položce NAZCOBA.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 01a
Obslužný prohlížecí program byl upraven tak, aby při prohlížení územních jednotek bylo možno zadat lexikální třídění prakticky pro všechny kombinace vymezeného území a zobrazovaných jednotek. Znamenalo to velký zásah do programů, pokud by tedy některá kombinace
zadání nefungovala správně, autoři se omlouvají. Nově byla do prohlížecího programu doplněna informace o alternativních názvech částí
obcí (viz výše). Citovaný příklad se zobrazí jako "Hradčany (část)/(Praha 1)", a to nejenom v okně, ale i ve vyhledávacích seznamech, po
stisknutí klávesy F2, atd. Ve výstupu (na obrazovku, do souboru, atd.) je možno zadat buď NAZCOB nebo NAZCOBA nebo oba tvary.
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STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi únor
2001 a srpen 2001 – verze 01b a některé aktuální informace pro uživatele.
Texty jsou předávány ve formátu txt. Lze je jednoduše převést např. do Wordu pomocí příkazů Otevřít soubor - Převést soubor z formátu:
"MS-DOS text". V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj.
kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy
pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména
popis všech změn ve struktuře souborů (nové položky, výjimečně změna významu některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její
význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru).
Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, pro rekapitulaci a pro
upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. To se týká následujících velmi stručně formulovaných informací:
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky ISVS v gesci MMR ČR:
- číselník základních sídelních jednotek,
- číselník částí obcí,
pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem;
b) číselníky ISVS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
- číselník krajů a okresů,
- číselník obcí,
- číselník městských obvodů a městských částí,
dva posledně jmenované společně odpovídají číselníku základních územních jednotek - ZÚJ, vedenému ČSÚ,
- číselník katastrálních území, který odpovídá převážné části číselníku územně technických jednotek - ÚTJ, vedenému ČSÚ (číselník ÚTJ
je širší, neboť zahrnuje i části KÚ v městských obvodech a městských částech), ÚIR-ZSJ se tyto číselníky nesnaží nahrazovat, pouze je
aktualizuje a vzájemně propojuje k datu společné datové uzávěrky, upravuje (převádí na češtinu s plnou diakritikou a s rozlišením malých
a velkých písmen) a doplňuje vybranými informativními údaji;
c) další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování a regionálního politiky (střediska osídlení, sídelní regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu).
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, PSČ v částech obcí, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně
správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 (SLDB), aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj.
ÚIR-ZSJ nebo jeho vybrané části (např. jednotlivé číselníky s vybraným rozsahem položek) jsou poskytovány uživatelům podle pravidel
stanovených MMR. Zjednodušeně řečeno, základní identifikátory (kódy a názvy) a vzájemná administrativní skladba jednotek jsou chápány jako veřejná data, která se poskytují bezplatně (orgánům státní správy a samosprávy) nebo za manipulační poplatek (všem ostatním
zájemcům), celý ÚIR-ZSJ v plném rozsahu se naopak poskytuje pouze uživatelům, kteří mají výslovný souhlas MMR.
Údaje o obcích, městských obvodech a městských částech a částech obcí vstupují do ÚIR-ADR, který provozuje MPSV prostřednictvím
firmy OKsystem a kde je vytvářen registr adres (ulice a veřejná prostranství a domy ve vazbě na obce a části obcí). Je však třeba upozornit, že v ÚIR-ADR jsou upravovány kódy (ze znakového do numerického vyjádření) a dále jsou tam upravovány názvy částí obcí - místo
úředních názvů: např. Hradčany(část) je uváděn upravený název Hradčany (Praha 1), apod.
Změny v územním členění státu, názvech obcí a částí obcí jsou vždy zásadně konzultovány s Ministerstvem vnitra (civilně správní úsek),
tak aby věcný obsah číselníku obcí a číselníku částí obcí byl v naprostém souladu s Úředním seznamem obcí a částí obcí, které vede Ministerstvo vnitra.
Veškeré změny jsou tedy začleňovány pouze tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné k jejich publikování
v Ústředním věstníku ČR v příštím termínu publikace těchto změn (obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí, opatřením přednosty
okresního úřadu, apod.), vždy na základě konzultace s referátem (odborem) vnitřních věcí okresního úřadu nebo Ministerstvem vnitra.
Od konce roku 1999 do srpna 2001 byly do ÚIR-ZSJ průběžně začleňovány změny, vyplývající z revize ZSJ v rámci územní přípravy
SLDB 2001. Naprostá většina změn z revize byla uzavřena v předchozí distribuční verzi ÚIR-ZSJ s uzávěrkou k 28.2.2001. V té době však
ještě probíhaly závěrečné kontroly a z nich vyplynuly ještě nějaké doplňky a opravy, týkající se většinou vzájemných vztahů ZSJ a částí
obcí, vyjádřené prostřednictvím dílů ZSJ. Všechny tyto změny byly uzavřeny k 15.8.2001, kdy byl řídící soubor územních a sídelních jednotek, platných k 1.3.2001 (datu SLDB), předán zpracovatelům definitivních výsledků SLDB.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ ÚZEMNÍ PŘÍPRAVY SČÍTÁNÍ LIDU A REVIZE ZSJ 01b
Základní skutečností, která ovlivňovala od konce roku 1999 do 1. pololetí 2001 datový obsah ÚIR-ZSJ, byla územní příprava sčítání lidu,
domů a bytů k 1.3.2001 (SLDB 2001) a v ní obsažená revize ZSJ.
ÚIR-ZSJ totiž vstupuje některými svými daty (hlavně číselníkem ZSJ a jejich dílů, a dále vazbami ZSJ k ostatním územním jednotkám obcím, městským obvodům a městským částem, částem obcí, katastrálním územím) do systému číselníků ČSÚ a představuje ve své
transformované podobě základ řídícího souboru SLDB. Na tyto údaje pak navazuje registr sčítacích obvodů, které představují nejmenší
agregované územní jednotky a které mají jednoznačně definovanou skladebnost do výše uvedených územních a sídelních jednotek.
Je třeba připomenout, že číselník ZSJ vznikl v rámci územní přípravy SLDB k 1.12.1970 a byl v minulosti již dvakrát předmětem revize (při
územní přípravě SLDB k 1.11.1980 a 3.3.1991). Znamená to, že vždy jedenkrát za deset let (při příležitosti územní přípravy sčítání lidu) je
provedena, na základě předem dohodnuté metodiky, revize ZSJ, kdy jsou jednorázově provedeny změny, které přinesl vývoj v území a
současně je realizována i kontrola celého systému územních a sídelních jednotek. V období mezi sčítáními lidu, tj. v tzv. intercenzálním
období, je pak realizována pouze průběžná údržba a aktualizace celého systému.
Vzhledem tomu, že ÚIR-ZSJ byl vytvořen v roce 1992, uživatelé dosud měli možnost poznat pouze výsledky průběžné údržby a aktualizace ÚIR-ZSJ a s revizí ZSJ se nyní setkali poprvé. Revize ZSJ k roku 1980 a 1991, ale i 2001 byla dokumentována v rámci dokumentace
územní přípravy příslušných sčítání lidu.
Revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2001 byla zahájena v září 1999. Předtím byly ve spolupráci mezi ČSÚ a MMR stanoveny základní metodické principy revize, s tím, že některá konkrétní řešení byla průběžně upřesňována.
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Nejpodstatnějším formálním znakem revize je převedení grafické podoby soustavy ZSJ do digitální podoby, stanovení hranic všech ZSJ
na bázi map 1:10 000 (katastrální mapy dosud nejsou digitalizovány za celé území ČR). Znamená to, že každá územní a sídelní jednotka
(ZSJ, KÚ, obec, městský obvod nebo městská část, okres, atd.) má nyní po revizi svou grafickou digitální reprezentaci, která je propojená
s atributovými údaji, obsaženými v ÚIR-ZSJ.
Mezi základní metodické principy revize ZSJ (z hlediska změn v datech) patří především sjednocení skladebnosti územně technických a
sídelních jednotek.
ZSJ při svém vytvoření v roce 1970 byly úmyslně vymezeny tak, aby co nejvíce vystihovaly prostorovou a funkční diferenciaci struktury
osídlení. Proto byly ve vybraných městech vymezeny tzv. urbanistické obvody (bez ohledu na části obce a na katastrální území), které se
vyznačovaly maximálně možnou homogenitou funkčního využití (např. historické jádro, obytná čtvrť, nové sídliště, průmyslový obvod, dopravní plochy, plochy občanské vybavenosti, rekreační plochy, lesní plochy, zemědělské plochy, území venkovských, administrativně připojených sídel, atd.). Tyto urbanistické obvody měly vyznačeny své hranice (v měřítku 1:10 000), takže území města bylo na UO beze
zbytku rozděleno. Na území ostatních obcí byly vymezeny tzv. sídelní lokality, které představovaly seskupení obytných, rekreačních, někdy též průmyslových nebo zemědělských objektů do víceméně kompaktních sídel (bez ohledu na členění obcí na části). K hranicím katastrálních území bylo přihlíženo ve značně větší míře než u UO, přesto se vyskytovaly jednak přesahy, jednak případy, kdy rozptýlená zástavba na některých jinak prázdných katastrálních územích náležela k větší ZSJ na jiném KÚ. Rozptýlená zástavba mimo kompaktní sídla
byla přičleněna vždy k některé ZSJ pomocí šipek v mapě 1:50 000. Sídelní lokality tedy neměly (na rozdíl od UO) přesně vymezené a popsané hranice.
Při tvorbě a naplňování ÚIR-ZSJ byly tyto vztahy vyjádřeny pomocí dílů:
- tzv. dílů ZSJ, označovaných 1, 2, 3..., které vyjadřují příslušnost části ZSJ do různých částí obce,
- tzv. dílů UO, označovaných A, B, C..., které vyjadřují příslušnost části ZSJ k různým KÚ.
Při formulování metodiky revize ZSJ byla stanovena zásada, že ZSJ nesmí ležet na několika KÚ. To mělo následující dopady:
- všechny díly UO byly při revizi prověřeny a pak z nich buď byly vytvořeny samostatné ZSJ anebo díl s příliš malým počtem obyvatel, malou výměrou nebo funkční shodností byl sloučen s jinou ZSJ na stejném KÚ(přitom byla sledována srovnatelnost údajů 1991 a 2001); výsledkem je zánik dílů typu A, B, C... (s výjimkou Prahy, která zasluhuje zvláštní poznámku),
- každé KÚ po revizi obsahuje minimálně jednu ZSJ, a to i tehdy, pokud šlo před revizí o tzv. prázdné KÚ. Termín "prázdné" KÚ, který byl
při revizi pro stručnost často používán, znamená, že v KÚ nebyla žádná ZSJ s kódem, od kterého by byl kód KÚ odvozen (po přičtení
60000).
Znamená to tedy, že:
- KÚ mohlo být doopravdy úplně prázdné (většinou v pohraničí),
- v KÚ byla pouze rozptýlená zástavba, která náležela k ZSJ a části obce na jiném KÚ,
- v KÚ byla sice rovněž rozptýlená zástavba, která náležela k ZSJ na jiném KÚ, ale tvořila samostatnou část obce,
- v KÚ byla jedna nebo více ZSJ, kód žádné z nich však nesouhlasil s kódem KÚ (to se vyskytovalo spíše ve městech než mimo města).
Jeden ze záměrů revize byla snaha zjednodušit vzájemný vztah ZSJ a KÚ tak, aby po revizi tzv. prázdných KÚ zbylo co nejméně anebo
aby nebyly žádné. To se skutečně podařilo v závěru roku 2000, kdy Zeměměřický úřad souhlasil se změnou jediných dvou kódů KÚ, které
představovaly tzv. prázdná KÚ a kde opravdu nebylo možné žádnou ZSJ s potřebným kódem nalézt nebo vytvořit. Ve všech ostatních případech bylo shody dosaženo již předtím změnou kódu ZSJ nebo vytvoření nové ZSJ s potřebným kódem.
Výsledkem revize ZSJ je tedy situace, kdy:
- každá ZSJ má vymezenou hranici (provádí se v měřítku 1:10 000 a upřesňuje pomocí zákresu s přihlédnutím polohy jednotlivých domů
v katastrálních mapách),
- ZSJ jsou územně skladebné do KÚ,
- pro všechna KÚ existuje ZSJ, od jejíhož kódu je kód KÚ odvozen (přičtením 60000), to má význam pro stanovení souřadnic definičních
bodů, které jsou odvozovány od souřadnic definičních bodů ZSJ.
Na první pohled se zdá, že se smazal rozdíl mezi urbanistickými obvody a sídelními lokalitami, avšak není tomu tak. Zmizel sice jeden významný rozdíl (vymezení resp. nevymezení hranic), zůstal však druhý rozdíl, založený na funkční diferenciaci. Protože UO byly vymezeny
jako funkčně odlišné části města, a protože byl přijat další princip celkové minimalizace změn (tzv. princip temporární stability), znamená
to, že ZSJ ve městech se stále rozlišují na převážně obytné, průmyslové, atd., kdežto ZSJ v ostatních obcích nikoliv.
Přizpůsobení se hranicím KÚ funkční jednoznačnost UO poněkud poškodilo, nemohlo ji však zcela odstranit. Proto se stále UO označují
nejenom kódy ZSJ, ale i pořadovými čísly a charakteristikami UO. Novým UO se přitom přiřazují nová, dosud nikdy nepoužitá pořadová
čísla.Skutečnost, že urbanistické obvody jsou "násilně" rozděleny katastrálními hranicemi, vyvolala značnou kritiku (do jisté míry oprávněnou). Je však třeba si uvědomit, že dělení území z hlediska funkčnosti nikdy nebylo naprosto jednoznačné vzhledem k územnímu prolínání
funkčních ploch (jednalo se ostatně vždy jenom o převažující funkci). Při neustálém vývoji území je stálé funkční zařazení do určité míry v
rozporu s požadavkem temporární stability vymezení ZSJ, které jsou postupně stále více chápány jakožto stálé statistické a vykazovací
jednotky. Útvary rozvoje větších měst, která obvykle UO používají, ovšem mohou pro svoji potřebu nově vytvořené ZSJ zpětně účelově
poslučovat do "funkčních" nebo "velkých" UO, které mohou sloužit při zpracování územních plánů.
Pro úplnost je třeba dodat, že členění ZSJ na díly 1, 2, 3... zůstává, i když bylo početně poněkud omezeno. Zanikly totiž díly 1, 2, 3...,
shodné s díly A, B, C... Pokud však díly ZSJ leží na stejném KÚ a jsou stavebně srostlé (resp. se prolínají), není možno je odlišit na úrovni
ZSJ. Toto odlišení je však realizováno na úrovni sčítacích obvodů.
Na závěr této části je třeba vysvětlit situaci v hlavním městě Praze. V Praze bylo vymezeno (již v roce 1991) 721 urbanistických obvodů,
které se člení na 901 ZSJ. Znamená to, že zatímco mimo Prahu ZSJ urbanistický obvod je pouze synonymem pro určitý typ ZSJ, v Praze
představují ZSJ díly UO podle původní metodiky (označují se A, B, C...) a představují díly UO, většinou na různých KÚ. Od verze ÚIR-ZSJ
(listopad 2000) je označení dílů A, B, C... součástí názvů ZSJ v Praze, aby byl název ZSJ unikátní v obci (dosud byl unikátní název pro UO
v Praze).
V průběhu revize ZSJ se výrazně snížil počet dílů ZSJ, neboť velmi často rušené díly UO A, B (vazba na KÚ) byly shodné s díly 1, 2 (vazba na části obce). V závěru územní přípravy, v období prosinec 2000 - březen 2001 počet ZSJ členěných na díly opět vzrostl (cca o 270
nových případů). Byl to výsledek podrobných kontrol na úrovni příslušnosti jednotlivých objektů do ZSJ, částí obcí a KÚ, které prováděl
ČSÚ. V závěrečné etapě územní přípravy (červenec-srpen 2001) se počet dílů ZSJ opět snížil v důsledku úprav hranic ZSJ (viz dále).
Všemi uvedenými změnami ZSJ neztrácejí funkci sídelních jednotek, ale pouze posilují svoji funkci územních jednotek, tj. univerzálních
stabilních statistických obvodů (bilančních jednotek), tak jak to bylo zamýšleno na počátku jejich existence.
Revize ZSJ se promítá i do soustavy ostatních jednotek.
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V souboru katastrálních území došlo v rámci revize ZSJ k jediné změně, a to k začlenění katastrálních území v rámci vojenských újezdů
do číselníku katastrálních území (viz zmeny00a.txt).
V kódech katastrálních území došlo ke dvěma změnám (viz text) tak, aby všechna katastrální území měla odpovídající ZSJ, od něhož je
kód KÚ odvozen (přičtením 60000). V rámci revize byly naopak v řadě případů změněny kódy ZSJ, tak aby odpovídaly kódu KÚ (po odečtení 600000). Tím došlo k výraznému sjednocení kódů (a pokud možno i názvů) ZSJ a KÚ.
Změny které nastaly v číselníku částí obcí vyžadují podrobnější vysvětlení.Na rozdíl od číselníků obcí (resp. ZÚJ), katastrálních území
(resp. ÚTJ) a základních sídelních jednotek (ZSJ), které byly vytvořeny počátkem 70-tých let a byly kodifikovány společnou vyhláškou Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (FMTIR) č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací, číselník částí obcí byl vytvořen až dodatečně. Stalo se to v roce 1991 ve vazbě na SLDB 1991.Podstatou číselníku částí obcí
je skutečnost, že cca 90,5 % kódů částí obcí je shodných s kódem ZSJ a dosahuje tedy hodnot v rozmezí (uvedeno bez kontrolního, šestého znaku) 00001 až 19999 a dále pak 30001+ (v případech, kdy názvy části obce a ZSJ jsou shodné), kdežto cca 9,5 % kódů částí obce
má kódy v rozmezí 40001 až 49999 (v případech, kdy název části obce neodpovídá názvu žádné ZSJ, protože buď část obce netvoří samostatnou ZSJ nebo je název ZSJ odlišný, nebo je část obce tvořena větším množstvím ZSJ, většinou urbanistických obvodů, z nichž
žádný nemá název shodný s názvem části obce).
Názvy částí obcí nejsou předmětem revize (ale pouze kontroly), neboť jsou v kompetenci resortu MV (mění se obecně závaznými vyhláškami obcí, potvrzovanými okresním úřadem a MV). Změny v názvech částí obcí jsou tedy změny z rozhodnutí obcí resp. obecních zastupitelstev, nikoliv z revize.
Kódy částí obcí jsou součástí systému kódů územní identifikace. Jako takové od svého vzniku v roce 1991 procházely průběžnou údržbou
a aktualizací. Nyní se poprvé setkaly s územní přípravou sčítání lidu. Revize ZSJ a jejich vazeb se promítla i do revize kódů částí obcí. Je
to dáno tím, že sjednocení hranic ZSJ s hranicemi KÚ vedlo často i ke sjednocení s částmi obcí a pak bylo třeba (nebo bylo vhodné) sjednotit jejich kódy a případně i názvy (přizpůsobit názvy ZSJ názvům částí obcí tam, kde to bylo vhodné a možné). Hlavním zdrojem těchto
sjednocovacích změn bylo převedení všech "prázdných" KÚ na samostatné ZSJ. Pokud v takovém KÚ byla část obce se shodným názvem, měla dosud kód v rozmezí 40001 až 41999 (tj. kód víceméně provizorní), protože neexistovala odpovídající platná ZSJ. Převedením
"prázdného" KÚ na samostatnou ZSJ došlo ke sjednocení KÚ, části obce a ZSJ z hlediska vymezení a názvu, bylo proto žádoucí nahradit
dosavadní kód části kódem totožným s kódem ZSJ (který je zase zpravidla totožný s kódem katastrálního území, po odečtení 60000).
Pro lepší orientaci uživatelů byl dosavadní kód a jeho kontrolní znak začleněn do registru jakožto nové položky ALKCOB a AKC.
Většina těchto změn byla provedena v průběhu roku 2000 a jsou popsány v textech zmeny00a.txt a zmeny00b.txt, vztahujícím se k období
červenec 1999 - listopad 2000.
V období od listopadu 2000 do srpna 2001, popsaném v textech zmeny01a.txt a zmeny01b.txt, byla revize ZSJ ve své základní podobě již
téměř hotova. Probíhala závěrečná fáze revize, a sice kontrola dílů ZSJ prostřednictvím příslušnosti jednotlivých stavebních objektů.
V rámci územní přípravy SLDB 2001 byl aktualizován registr sčítacích obvodů ČSÚ. Tento registr obsahuje (mimo jiné) pro každý objekt,
který by mohl sloužit k bydlení, příslušnost do KÚ, části obce a ZSJ. Podrobné kontroly těchto údajů ukázaly, že v některých ZSJ se nacházely objekty, které náležely do části obce, která v ZSJ nebyl předpokládána.
Vztah ZSJ k různým částem obce je v ÚIR-ZSJ vyjádřen prostřednictvím dílů ZSJ. Do registru byly začleněny z výsledků územní přípravy
SLDB 1991 a od té doby se pouze udržovaly a opravovaly se pouze tam, kde byla zjištěna nějaká chyba. Územní příprava SLDB 2001
znamenala (mimo jiné) podrobnou prověrku všech těchto údajů. Většina změn nebo chyb byla zjištěna v průběhu revize, některé z nich
však byly odhaleny až při závěrečných kontrolách.
V průběhu kontroly příslušnosti objektů bylo v určitém množství případů zjištěno, že jednotlivé o samotě stojící objekty byly začleněny do
"nevhodné" ZSJ, tj. do ZSJ, ve které by pro ně musel být vytvořen nový díl, neboť patří do části obce v jiné ZSJ. Bylo to způsobeno tím, že
hranice ZSJ byly vymezeny v mapě 1:10 000 na podkladě mapy ZSJ 1:50 000, kde byla příslušnost o samotě stojích skupin objektů znázorněna šipkou.
Kontrola objektů v rámci registru sčítacích obvodů ukázala, že tato příslušnost byla v minulých sčítáních lidu v některých případech stanovena nesprávně. Tehdy se to nezjistilo, protože až do současného SLDB 2001 neexistovalo bezprostřední propojení mezi datovou a grafickou částí SLDB. Uvedené případy byly řešeny úpravou hranic ZSJ a zrušením předtím vytvořených dílů. V datech ÚIR-ZSJ se to projevilo tím způsobem, že některé díly ZSJ, vytvořené v rámci kontrol v období leden - březen 2001, byly později opět zrušeny.
Definitivní uzávěrka všech těchto změn byla k 15.8.2001, kdy byla data předána do definitivního zpracování SLDB. Uvedené změny nijak
neovlivnily sběr dat při vlastním sčítání, protože při něm byl základní jednotkou zjišťování objekt, ani dosavadní zpracování, protože předběžné výsledky SLDB byly zpracovávány pouze do úrovně obcí (změny v dílech ZSJ se tedy neprojeví).
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ ÚDRŽBY SOUSTAVY ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 01b
Ukončením revize ZSJ a uzávěrkou územní přípravy SLDB začalo nové období, období průběžné údržby soustavy ZSJ v intercenzálním
období. Přestože územní příprava probíhala až do 15. srpna 2001, jsou provedené změny v registrech zapsány s datem nanejvýše k
1.3.2001, tj. k datu SLDB.Je to dáno tím, že od března 2001 došlo k dalším změnám v územním členění, jmenovitě k vytvoření nových
částí obcí a ke změnám názvů katastrálních území. Jak bude popsáno dále, nové části obcí vyvolávají v některých případech změny v
ZSJ, zejména tvorbu nových dílů ZSJ. Proto bylo třeba, jakožto první krok údržby v intercenzálním období, zafixovat stav k 1.3.2001. Tento
stav je samozřejmě velmi pečlivě zachycen v dokumentaci SLDB a dokumentaci revize ZSJ.
V souboru ZSJ a jejich dílů byla v období 1991 až 2001 sledována vazba dílů ZSJ k předchozímu sčítání lidu: v položkách KODZSL, KZSL
a DILSL byl zapsán kód ZSJ, kontrolní znak kódu ZSJ a díl ZSJ při SLDB 1991. Velmi důsledně bylo sledováno, aby všech 21990 dílů
ZSJ, sečtených při SLDB 1991, bylo stále obsaženo v souboru ZSJ. Pokud díl zanikl, byl převeden do stejné nebo do jiné ZSJ jako zaniklý
díl (DIL = 9).
Naprosto stejným způsobem a ke stejnému účelu byly nyní v souboru ZSJ vytvořeny nové položky KODZ01, KZ01 a DIL01, které označují
kód ZSJ, kontrolní znak kódu ZSJ a díl ZSJ při SLDB 2001.
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DALŠÍ ZMĚNY V ÚIR-ZSJ 01b
NOVÝ SOUBOR 01b
Datové soubory byly doplněny o soubor FINUR.dbf, který obsahuje čísla finančních úřadů (CFU) a jejich převodník vůči v ÚIR-ZSJ používaným kódům finančních úřadů (KODFI). V položce NAZFI je doplněn jednoduchý název finančního úřadu, tj. např. Praha 1, Hořovice nebo Praha-západ, v položce NAZEVFI pak plný název finančního úřadu, tj. např. Finanční úřad pro Prahu 1, Finanční úřad v Hořovicích, Finanční úřad Praha-západ. Tento soubor má informativní charakter, jeho obsah byl převzat z podkladů MF ČR (položka CFU) a ze zákona
č. 311/2000 Sb., ze dne 18. listopadu 1999, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních úřadech, ve znění pozdějších
předpisů (položka NAZEVFI). Smyslem zařazení nového souboru je přiřazení čísla finančního úřadu k územním jednotkám (obcím, městským obvodům a městským částem ve statutárních městech), obsaženým v ÚIR-ZSJ, což bylo opakovaně požadováno některými uživateli.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 01b
SPRO - správní obvod v Hl.m. Praze, zřízen od 1.7.2001, v souboru MCAST.dbf (souboru městských částí a městských obvodů). V souladu s tvorbou všech ostatních kódů má podobu CHARACTER, je dvouznakový, dosahuje hodnot "01"až "22", což znamená "správní obvod
1" až "Správní obvod 22". Vymezení obvodů je obsaženo v položce KODPO (kód pověřeného obecního úřadu) a KODMC(kód městské
části /městského obvodu). Pro úplnost dodáváme, že prvek "Obvod v hl.m. Praze" je stále obsažen v položce MO (městský obvod), kdežto
městská část v položce MC.
ZMENAPOL - "Změna v položce" - informativní položka. Doplňuje položku ZMENAZAZ = změna záznamu, která má rovněž zcela pomocný, informativní charakter a označuje datum (ve tvaru DDMMRRRR) poslední změny v datech záznamu. V souborech je doplněna z informativních důvodů. Uvedený informativní charakter je dán několika důvody:
- ÚIR-ZSJ je doplňován z mnoha různých zdrojů, ve kterých velmi často není uvedeno datum účinnosti,
- někdy datum účinnosti uvedeno je, ale je příliš dávné, aby je bylo možno užít,
- datum se může vztahovat ke kterékoliv položce, kde došlo ke změně.
Položka ZMENAPOL může obsahovat např.:
VYMERA, OBAKT - změnilo se vymezení (a tím i výměra a aktuální počet obyvatel) jednotky,
OB91 - změnilo se vymezení ZSJ nebo byla opravena srovnatelnost dat
KODKU, KODCOB - změnil se kód KÚ, části obce
KU, COB - změnila se příslušnost do KÚ, části obce
nové COB, nová COB - nový záznam pro nově vzniklé KÚ, část obce
KODFI, KODPO, KODST, KODMA - změna příslušnosti k finančnímu, pověřenému obecnímu, stavebnímu a matričnímu úřadu
CFI, CPO, CST, CMA - zřízení nebo zrušení sídla příslušného úřadu v dané obci nebo městské části/městském obvodu, z dat ÚIR-ZSJ se
přítomnost sídla pozná se shody nebo rozdílnosti dané jednotky a kódu úřadu.
Obě položky představují postupné zavádění sledování historie do ÚIR-ZSJ. Ve zdrojových registrech, kde jsou soubory ÚIR-ZSJ udržovány a průběžně aktualizovány, je historie vedena. Znamená to, že záznamu, ve kterém dojde ke změně, je ukončena platnost, datum změny je zapsán do položky ZMENAZAZ a datum ukončení platnosti (o den dříve) je zapsáno do položky PLATNODO.
Nový záznam má vyplněn položky ZMENAZAZ (datum změny) a PLATNOOD (datum zahájení platnosti).
Vzhledem k tomu, že ve verzích ÚIR-ZSJ, poskytovaných uživatelům, jsou obsaženy pouze aktuální (nezrušené) záznamy, ZMENAZAZ
má stejnou hodnotu jako "Platno od", a proto tuto položku není třeba uvádět (byla by to duplicita).
KDOMCOB, KDC, NAZDOMCOB - kód, kontrolní znak a název "dominantní" části obce. Zavedeno experimentálně a informativně jako reakce na nové pojetí pojmu části obce ve Standardu k prostorové identifikace, verze 4.1. a jako podklad pro diskusi o této změně. Část obce byla při vzniku číselníku částí obcí chápána (a je tak v ÚIR-ZSJ chápána dosud), jako hierarchická součást správního členění, obsaženého v úředním seznamu obcí a částí obcí, který je publikován např. ve Statistickém lexikonu obcí 1992. Skladebnost správních jednotek
obec - městská část/městský obvod - část obce - ZSJ nebo díl ZSJ vyžaduje, aby díly části obce v různých městských částech/městských
obvodech byly vedeny jako samostatné části obcí, neboť mají různé počty obyvatel.
Nové pojetí, prosazené Standardem je velmi nešťastné, neboť znamená ztrátu informace: z kódu "poslučované" části obce se totiž vůbec
nepozná, do které městské části příslušný prvek patří a tím se ve prospěch jakéhosi "purismu" obětuje podrobnost statistických šetření
(např. o dokončených bytech).
KODZ01, KZ01, DIL01 - kód ZSJ, kontrolní znak kódu ZSJ a díl ZSJ při SLDB 2001, tj. k 3.3.2001. Položky mají obdobný význam jako položky KODZSL, KZSL a DILSL, které zachycují stav při SLDB 1991, tj. k 3.3.1991. Uvedené položky umožňují provádět přepočty dat ze
SLDB na aktuální správní členění tím způsobem, že jsou v nich zachyceny díly ZSJ, existující při SLDB. Slouží tedy jako převodové klíče
pro propojení dat SLDB 1991 a 2001 s aktuálním správním členěním. Uveďme, že při SLDB 1991 existovalo 20688 sčítaných ZSJ a 21990
dílů ZSJ. Při SLDB 2001 existovalo 21805 ZSJ a 22099 dílů ZSJ. Tyto počty se budou postupně měnit v rámci údržby a aktualizace souboru ZSJ. Přitom platí, že ZSJ se v intercenzálním období (mezi SLDB) mění minimálně. Jedinou brzy očekávanou výjimkou bude připravované nové členění vojenského újezdu Hradiště (okres Karlovy vary), kde současný počet 80 ZSJ, většinou zcela formálních, bude radikálně snížen. Naproti tomu počet dílů ZSJ, které vyjadřují skladebnost ZSJ do částí obcí se bude určitě zvyšovat vzhledem k současné tendenci řady obcí vyhlašovat nové části obcí, často neskladebné ze ZSJ.
PSC_2, PSC_3, PSC_4 - druhé, třetí a čtvrté PSČ v části obce. Tyto údaje byly dosud uváděny souhrnně v položce PSC2, kterou však bylo třeba umět rozklíčovat. Původní řešení z roku 1992 bylo vedeno snahou minimalizovat objem dat ÚIR-ZSJ s ohledem na tehdejší kapacitu počítačů. Protože tento důvod již pominul, doplňují se do souboru uvedené položky, které umožňují jednoduché přebírání údajů o
PSČ. Tyto údaje jsou přebírány z webovské stránky České pošty, před začleněním do ÚIR-ZSJ jsou však opravovány a upravovány (seznam částí obcí v číselníku České pošty neodpovídá úřednímu seznamu obcí a částí obcí MV). Položka PSC2 je v souboru částí obcí ponechána.
ZMĚNY V POLOŽKÁCH 01b
Byla upravena položka KODNUTS v případě Hl.m. Prahy ve významu okresu - dříve CZ0100, opraveno na: CZ0110 a kraje - dříve CZ010,
opraveno na CZ011.
V souboru NEST. dbf (nestandardní kódy a názvy) byl dosavadní pracovní kód 89899 = "viz jednotlivé městské části/městské obvody" nahrazen dvěma kódy: 89897 = "viz jednotlivé městské části", 89898 = "viz jednotlivé městské obvody".
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Důvodem je skutečnost, že v každém jednotlivém statutárním městě se vyskytují konkrétně buď městské části nebo městské obvody, nikoliv oboje současně (městské obvody v Praze mají jiný význam). Soubor NEST.dbf slouží jako odkaz na nestandardní vztahy - např. k úřadu, který má název odlišný od jakékoliv obce nebo městské části/městského obvodu: Finanční úřad Praha-Modřany, Brno I, Ostrava II,
Praha-východ, apod. Kódy jsou využívány zejména pro potřeby obslužného programového vybavení.
Položka MAPA - příslušnost do základní mapy 1:50 000 byla doplněna i do souboru částí obcí (dosud byla v souboru ZSJ). Jedná se o
příslušnost definičního bodu části obce.
Připravuje se zpřesnění souřadnic všech definičních bodů na m (dosud na 100 m) a příslušnost do základní mapy 1:10 000 (dosud
1:50 000).
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 01b
Nově byla do prohlížecího programu doplněna informace o dominantní části obce - má zatím informativní charakter.
Doplněna byla dále příslušnost části obce do základní mapy 1:50 000.
V souboru městských částí se v Praze zobrazují sídla správních obvodů, platných od 1.7.2001.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi srpen
2001 a únor 2002 – verze 02a a některé aktuální informace pro uživatele.
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů,
které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně
souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech
změn ve struktuře souborů (nové položky, výjimečně změna významu některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle
potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam,
vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru).Informace o změnách v datovém
obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně
rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, pro rekapitulaci a pro upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. To se týká následujících velmi stručně formulovaných informací:
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky ISVS v gesci MMR ČR:
- číselník základních sídelních jednotek,
- číselník částí obcí,
pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem;
b) číselníky ISVS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
- číselník krajů a okresů,
- číselník obcí,
- číselník městských obvodů a městských částí v hlavním městě Praze a ve statutárních městech; dva posledně jmenované číselníky společně odpovídají číselníku základních územních jednotek - ZÚJ, vedenému ČSÚ, (ovšem bez statutárních měst, členěných na městské
obvody nebo městské části); ČSÚ používá pro kódy obcí i městských obvodů a městských částí tzv. IČZÚJ - identifikační číslo základní
územní jednotky. V číselnících ÚIR-ZSJ, kde se vyskytují obě správní úrovně (obce i městské obvody a městské části) jako např. v číselníku částí obcí a ZSJ) je IČZÚJ ve významu kódu obce označováno jako IČOB (identifikační číslo obce). Původní kód obce ze systému
územní identifikace ISÚ, označovaný jako KODOB, byl alternativním kódem obce podle Standardu k územní/prostorové identifikaci v letech 1993-1997 a v ÚIR-ZSJ je ponechán jako informativní (pro svoji vazbu na starší datové soubory a vazbu na soubor ZSJ);
- číselník katastrálních území, který odpovídá převážné části číselníku územně technických jednotek - ÚTJ, vedenému ČSÚ (číselník ÚTJ
je širší, neboť zahrnuje i části KÚ v městských obvodech a městských částech), ÚIR-ZSJ se tyto číselníky nesnaží nahrazovat, pouze je
aktualizuje a vzájemně propojuje k datu společné datové uzávěrky a doplňuje je vybranými informativními údaji;
c) další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování a regionálního politiky (střediska osídlení, sídelní regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu). Uvažuje se o tom, vyřadit je z obsahu ÚIR-ZSJ, zatím se k tomu nepřistoupilo z důvodu velké
provázanosti všech dat a jejich prezentace v obslužném programu, bylo by rovněž užitečné znát názor uživatelů.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 (SLDB), aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj. Počty obyvatel k 1.3.2001 budou doplněny, až ČSÚ publikuje definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 do úrovně ZSJ.
ÚIR-ZSJ nebo jeho vybrané části (např. jednotlivé číselníky s vybraným rozsahem položek) jsou poskytovány uživatelům podle pravidel
stanovených MMR. Zjednodušeně řečeno, základní identifikátory (kódy a názvy) a vzájemná administrativní skladba jednotek jsou chápány jako veřejná data, která se poskytují bezplatně (orgánům státní správy a samosprávy) nebo za manipulační poplatek (všem ostatním
zájemcům), celý ÚIR-ZSJ v plném rozsahu se naopak poskytuje pouze uživatelům, kteří mají výslovný souhlas MMR.
Údaje o obcích, městských obvodech a městských částech a částech obcí vstupují do ÚIR-ADR, který provozuje MPSV prostřednictvím
firmy OKsystem a kde je vytvářen registr adres (ulice a veřejná prostranství a domy ve vazbě na obce a části obcí). Je však třeba upozornit, že v ÚIR-ADR jsou upravovány kódy (ze znakového do numerického vyjádření) a dále jsou tam upravovány názvy částí obcí - místo
úředních názvů: např. Hradčany (část) je uváděn upravený název Hradčany (Praha 1), apod.
Změny v územním členění státu, názvech obcí a částí obcí jsou vždy zásadně konzultovány s Ministerstvem vnitra (civilně správní úsek),
tak aby věcný obsah číselníku obcí a číselníku částí obcí byl v naprostém souladu s Úředním seznamem obcí a částí obcí, které vede Ministerstvo vnitra. Veškeré změny jsou tedy začleňovány pouze tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné k jejich
publikování v Ústředním věstníku ČR v příštím termínu publikace těchto změn (obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí, opatřením
přednosty okresního úřadu, apod.), vždy na základě konzultace s Ministerstvem vnitra, v případě nejasností s obecním nebo okresním
úřadem.
Od konce roku 1999 do srpna 2001 byly do ÚIR-ZSJ průběžně začleňovány změny, vyplývající z revize ZSJ v rámci územní přípravy
SLDB 2001. Tyto změny byly oficiálně uzavřeny k 15.8.2001. Stále ještě (do června 2002) však probíhají závěrečné kontroly a opravy
územní struktury SLDB. ÚIR-ZSJ se týkají pouze v tom případě, kdy se mění (zpětně opravují) vztahy mezi ZSJ a částmi obcí, vyjádřené
prostřednictvím dílů ZSJ.
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ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ ÚZEMNÍ PŘÍPRAVY SČÍTÁNÍ LIDU A REVIZE ZSJ 02a
Základní skutečností, která ovlivňovala od konce roku 1999 do 1. pololetí 2001 datový obsah ÚIR-ZSJ, byla územní příprava sčítání lidu,
domů a bytů k 1.3.2001 (SLDB 2001) a v ní obsažená revize ZSJ. ÚIR-ZSJ totiž vstupuje některými svými daty (hlavně číselníkem ZSJ a
jejich dílů, a dále vazbami ZSJ k ostatním územním jednotkám - obcím, městským obvodům a městským částem, částem obcí, katastrálním územím) do systému číselníků ČSÚ a představuje ve své transformované podobě základ řídícího souboru SLDB. Na tyto údaje pak
navazuje registr sčítacích obvodů, které představují nejmenší agregované územní jednotky a které mají jednoznačně definovanou skladebnost do výše uvedených územních a sídelních jednotek.
Je třeba připomenout, že číselník ZSJ vznikl v rámci územní přípravy SLDB k 1.12.1970 a byl v minulosti již dvakrát předmětem revize (při
územní přípravě SLDB k 1.11.1980 a 3.3.1991). Znamená to, že vždy jedenkrát za deset let (při příležitosti územní přípravy sčítání lidu) je
provedena, na základě předem dohodnuté metodiky, revize ZSJ, kdy jsou jednorázově provedeny změny, které přinesl vývoj v území a
současně je realizována i kontrola celého systému územních a sídelních jednotek. V období mezi sčítáními lidu, tj. v tzv. intercenzálním
období, je pak realizována pouze průběžná údržba a aktualizace celého systému.
Vzhledem tomu, že ÚIR-ZSJ byl vytvořen v roce 1992, uživatelé dosud měli možnost poznat pouze výsledky průběžné údržby a aktualizace ÚIR-ZSJ a s revizí ZSJ se nyní setkali poprvé. k roku 1980 a 1991, ale i 2001 byla dokumentována v rámci dokumentace územní přípravy příslušných sčítání lidu.
Revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2001 byla zahájena v září 1999. Předtím byly ve spolupráci mezi ČSÚ a MMR stanoveny základní metodické principy revize, s tím, že některá konkrétní řešení byla průběžně upřesňována.
Nejpodstatnějším formálním znakem revize je převedení grafické podoby soustavy ZSJ do digitální podoby, stanovení hranic všech ZSJ
na bázi map 1:10 000 (katastrální mapy dosud nejsou digitalizovány za celé území ČR). Znamená to, že každá územní a sídelní jednotka
(ZSJ, KÚ, obec, městský obvod nebo městská část, okres, atd.) má nyní po revizi svou grafickou digitální reprezentaci, která je propojená
s atributovými údaji, obsaženými v ÚIR-ZSJ.
Mezi základní metodické principy revize ZSJ pro SLDB 2001 (z hlediska změn v datech) patří především sjednocení skladebnosti územně
technických a sídelních jednotek.
ZSJ při svém vytvoření v roce 1970 byly úmyslně vymezeny tak, aby co nejvíce vystihovaly prostorovou a funkční diferenciaci struktury
osídlení. Proto byly ve vybraných městech vymezeny tzv. urbanistické obvody (bez ohledu na části obce a na katastrální území), které se
vyznačovaly maximálně možnou homogenitou funkčního využití (např. historické jádro, obytná čtvrť, nové sídliště, průmyslový obvod, dopravní plochy, plochy občanské vybavenosti, rekreační plochy, lesní plochy, zemědělské plochy, území venkovských, administrativně připojených sídel, atd.). Tyto urbanistické obvody měly vyznačeny své hranice (v měřítku 1:10 000), takže území města bylo na UO beze
zbytku rozděleno. Na území ostatních obcí byly vymezeny tzv. sídelní lokality, které představovaly seskupení obytných, rekreačních, někdy též průmyslových nebo zemědělských objektů do víceméně kompaktních sídel (bez ohledu na členění obcí na části). K hranicím katastrálních území bylo přihlíženo ve značně větší míře než u UO, přesto se vyskytovaly jednak přesahy, jednak případy, kdy rozptýlená zástavba na některých jinak prázdných katastrálních územích náležela k větší ZSJ na jiném KÚ. Rozptýlená zástavba mimo kompaktní sídla
byla přičleněna vždy k některé ZSJ pomocí šipek v mapě 1:50 000. Sídelní lokality tedy neměly (na rozdíl od UO) přesně vymezené a popsané hranice.
Při tvorbě a naplňování ÚIR-ZSJ byly tyto vztahy vyjádřeny pomocí dílů:
- tzv. dílů ZSJ, označovaných 1, 2, 3..., které vyjadřují příslušnost části ZSJ do různých částí obce,
- tzv. dílů UO, označovaných A, B, C..., které vyjadřují příslušnost části ZSJ k různým KÚ.
Při formulování metodiky revize ZSJ pro SLDB 2001 byla stanovena zásada, že ZSJ nesmí ležet na několika KÚ. To mělo následující dopady:
- všechny díly UO byly při revizi prověřeny a pak z nich buď byly vytvořeny samostatné ZSJ anebo díl s příliš malým počtem obyvatel, malou výměrou nebo funkční shodností byl sloučen s jinou ZSJ na stejném KÚ (přitom byla sledována srovnatelnost údajů 1991 a 2001); výsledkem je zánik dílů typu A, B, C... (s výjimkou Prahy, která zasluhuje zvláštní poznámku),
- každé KÚ po revizi obsahuje minimálně jednu ZSJ, a to i tehdy, pokud šlo před revizí o tzv. prázdné KÚ. Termín "prázdné" KÚ, který
byl při revizi pro stručnost často používán, znamená, že v KÚ nebyla žádná ZSJ s kódem, od kterého by byl kód KÚ odvozen (po přičtení
60000).
Znamená to tedy, že:
- KÚ mohlo být doopravdy úplně prázdné (většinou v pohraničí),
- v KÚ byla pouze rozptýlená zástavba, která náležela k ZSJ a části obce na jiném KÚ,
- v KÚ byla sice rovněž rozptýlená zástavba, která náležela k ZSJ na jiném KÚ, ale tvořila samostatnou část obce,
- v KÚ byla jedna nebo více ZSJ, kód žádné z nich však nesouhlasil s kódem KÚ (to se vyskytovalo spíše ve městech než mimo města).
Jeden ze záměrů revize byla snaha zjednodušit vzájemný vztah ZSJ a KÚ tak, aby po revizi tzv. prázdných KÚ zbylo co nejméně anebo
aby nebyly žádné. To se skutečně podařilo v závěru roku 2000, kdy Zeměměřický úřad souhlasil se změnou jediných dvou kódů KÚ, které
představovala tzv. prázdná KÚ a kde opravdu nebylo možné žádnou ZSJ s potřebným kódem nalézt nebo vytvořit. Ve všech ostatních případech bylo shody dosaženo již předtím změnou kódu ZSJ nebo vytvoření nové ZSJ s potřebným kódem.
Výsledkem revize ZSJ je tedy situace, kdy:
- každá ZSJ má vymezenou hranici (provádí se v měřítku 1:10 000 a upřesňuje pomocí zákresu s přihlédnutím polohy jednotlivých domů v
katastrálních mapách),
- ZSJ jsou územně skladebné do KÚ,
- pro všechna KÚ existuje ZSJ, od jejíhož kódu je kód KÚ odvozen (přičtením 60000), to má význam pro stanovení souřadnic definičních
bodů, které jsou odvozovány od souřadnic definičních bodů ZSJ.
Na první pohled se zdá, že se smazal rozdíl mezi urbanistickými obvody a sídelními lokalitami, avšak není tomu tak. Zmizel sice jeden významný rozdíl (vymezení resp. nevymezení hranic), zůstal však druhý rozdíl, založený na funkční diferenciaci. Protože UO byly vymezeny
jako funkčně odlišné části města, a protože byl přijat další princip celkové minimalizace změn (tzv. princip temporární stability), znamená
to, že ZSJ ve městech se stále rozlišují na převážně obytné, průmyslové, atd., kdežto ZSJ v ostatních obcích nikoliv.
Přizpůsobení se hranicím KÚ funkční jednoznačnost UO poněkud poškodilo, nemohlo ji však zcela odstranit. Proto se stále UO označují
nejenom kódy ZSJ, ale i pořadovými čísly a charakteristikami UO. Novým UO se přitom přiřazují nová, dosud nikdy nepoužitá pořadová
čísla.
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Skutečnost, že urbanistické obvody jsou "násilně" rozděleny katastrálními hranicemi, vyvolala značnou kritiku (do jisté míry oprávněnou).
Je však třeba si uvědomit, že dělení území z hlediska funkčnosti nikdy nebylo naprosto jednoznačné vzhledem k územnímu prolínání
funkčních ploch (jednalo se ostatně vždy jenom o převažující funkci). Při neustálém vývoji území je stálé funkční zařazení do určité míry v
rozporu s požadavkem temporární stability vymezení ZSJ, které jsou postupně stále více chápány jakožto stálé statistické a vykazovací
jednotky. Útvary rozvoje větších měst, která obvykle UO používají, ovšem mohou pro svoji potřebu nově vytvořené ZSJ zpětně účelově
poslučovat do "funkčních" nebo "velkých" UO, které mohou sloužit při zpracování územních plánů.
Pro úplnost je třeba dodat, že členění ZSJ na díly 1, 2, 3... zůstává, i když bylo početně poněkud omezeno. Zanikly totiž díly 1, 2, 3...,
shodné s díly A, B, C... Pokud však díly ZSJ leží na stejném KÚ a jsou stavebně srostlé (resp. se prolínají), není možno je odlišit na úrovni
ZSJ. Toto odlišení je však realizováno na úrovni sčítacích obvodů.
Na závěr této části je třeba vysvětlit situaci v hlavním městě Praze. V Praze bylo vymezeno (již v roce 1991) 721 urbanistických obvodů,
které se člení na 901 ZSJ. Znamená to, že zatímco mimo Prahu urbanistický obvod je pouze synonymem pro určitý typ ZSJ, v Praze představují ZSJ díly UO podle původní metodiky (označují se A, B, C...) a představují díly UO většinou na různých KÚ. Od verze ÚIR-ZSJ (listopad 2000) je označení dílů A, B, C... součástí názvů ZSJ v Praze, aby byl název ZSJ unikátní v obci (dosud byl unikátní název pro UO v
Praze).
V průběhu revize ZSJ se výrazně snížil počet dílů ZSJ, neboť velmi často rušené díly UO A, B (vazba na KÚ) byly shodné s díly 1, 2 (vazba na části obce). V závěru územní přípravy, v období prosinec 2000 - březen 2001 počet ZSJ členěných na díly opět vzrostl (cca o 270
nových případů). Byl to výsledek podrobných kontrol na úrovni příslušnosti jednotlivých objektů do ZSJ, částí obcí a KÚ, které prováděl
ČSÚ. V závěrečné etapě územní přípravy (červenec-srpen 2001) se počet dílů ZSJ opět snížil v důsledku úprav hranic ZSJ (viz dále).
Všemi uvedenými změnami ZSJ neztrácejí funkci sídelních jednotek, ale pouze posilují svoji funkci územních jednotek, tj. univerzálních
stabilních statistických obvodů (bilančních jednotek), tak jak to bylo zamýšleno na počátku jejich existence.
Revize ZSJ se promítá i do soustavy ostatních jednotek. V souboru katastrálních území došlo v rámci revize ZSJ k jediné změně, a to k
začlenění katastrálních území v rámci vojenských újezdů do číselníku katastrálních území (viz zmeny00a.txt).
V kódech katastrálních území došlo v závěru územní přípravy SLDB 2001 ke dvěma změnám tak, aby všechna katastrální území měla
odpovídající ZSJ, od jejíhož kódu je kód KÚ odvozen (přičtením 60000). V rámci revize byly naopak v řadě případů změněny kódy ZSJ, tak
aby odpovídaly kódu KÚ (po odečtení 60000). Tím došlo k výraznému sjednocení kódů (a pokud možno i názvů) ZSJ a KÚ.
Změny které nastaly v číselníku částí obcí vyžadují podrobnější vysvětlení. Na rozdíl od číselníků obcí (resp. ZÚJ), katastrálních území
(resp. ÚTJ) a základních sídelních jednotek (ZSJ), které byly vytvořeny počátkem 70-tých let a byly kodifikovány společnou vyhláškou Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (FMTIR) č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací, číselník částí obcí byl vytvořen až dodatečně. Stalo se to v roce 1991 ve vazbě na SLDB 1991. Podstatou číselníku částí obcí
je skutečnost, že cca 90,5 % kódů částí obcí je shodných s kódem ZSJ a dosahuje tedy hodnot v rozmezí (uvedeno bez kontrolního, šestého znaku) 00001 až 19999 a dále pak 30001+ (v případech, kdy názvy části obce a ZSJ jsou shodné), kdežto cca 9,5 % kódů částí obce
má kódy v rozmezí 40001 až 49999 (v případech, kdy název části obce neodpovídá názvu žádné ZSJ, protože buď část obce netvoří samostatnou ZSJ nebo je název ZSJ odlišný, nebo je část obce tvořena větším množstvím ZSJ, většinou urbanistických obvodů, z nichž
žádný nemá název shodný s názvem části obce).
Názvy částí obcí nejsou předmětem revize (ale pouze kontroly), neboť jsou v kompetenci resortu MV (mění se obecně závaznými vyhláškami obcí, potvrzovanými okresním úřadem a MV). Změny v názvech částí obcí jsou tedy změny z rozhodnutí obcí resp. obecních zastupitelstev, nikoliv z revize.
Kódy částí obcí jsou součástí systému kódů územní identifikace. Jako takové od svého vzniku v roce 1991 procházely průběžnou údržbou
a aktualizací. Nyní se poprvé setkaly s územní přípravou sčítání lidu. Revize ZSJ a jejich vazeb se promítla i do revize kódů částí obcí. Je
to dáno tím, že sjednocení hranic ZSJ s hranicemi KÚ vedlo často i ke sjednocení s částmi obcí a pak bylo třeba (nebo bylo vhodné) sjednotit jejich kódy a případně i názvy (přizpůsobit názvy ZSJ názvům částí obcí tam, kde to bylo vhodné a možné). Hlavním zdrojem těchto
sjednocovacích změn bylo převedení všech "prázdných" KÚ na samostatné ZSJ. Pokud v takovém KÚ byla část obce se shodným názvem, měla dosud kód v rozmezí 40001 až 41999 (tj. kód víceméně provizorní), protože neexistovala odpovídající platná ZSJ. Převedením
"prázdného" KÚ na samostatnou ZSJ došlo ke sjednocení KÚ, části obce a ZSJ z hlediska vymezení a názvu, bylo proto žádoucí nahradit
dosavadní kód části kódem totožným s kódem ZSJ (který je zase zpravidla totožný s kódem katastrálního území, po odečtení 60000).
Pro lepší orientaci uživatelů byl dosavadní kód a jeho kontrolní znak začleněn do registru jakožto nové položky ALKCOB a AKC.
Většina těchto změn byla provedena v průběhu roku 2000 a jsou popsány v textech zmeny00a.txt a zmeny00b.txt, vztahujícím se k období
červenec 1999 - listopad 2000.
V období od listopadu 2000 do srpna 2001, popsaném v textech zmeny01a.txt a zmeny01b.txt, byla revize ZSJ ve své základní podobě již
téměř hotova. Probíhala závěrečná fáze revize, a sice kontrola dílů ZSJ prostřednictvím příslušnosti jednotlivých stavebních objektů.
V rámci územní přípravy SLDB 2001 byl aktualizován registr sčítacích obvodů ČSÚ. Tento registr obsahuje (mimo jiné) pro každý objekt,
který by mohl sloužit k bydlení, příslušnost do KÚ, části obce a ZSJ.
Podrobné kontroly těchto údajů ukázaly, že v některých ZSJ se nacházely objekty, které náležely do části obce, která v ZSJ nebyl předpokládána. Vztah ZSJ k různým částem obce je v ÚIR-ZSJ vyjádřen prostřednictvím dílů ZSJ. Do registru byly začleněny z výsledků územní
přípravy SLDB 1991 a od té doby se pouze udržovaly a opravovaly se pouze tam, kde byla zjištěna nějaká chyba. Územní příprava SLDB
2001 znamenala (mimo jiné) podrobnou prověrku všech těchto údajů. Většina změn nebo chyb byla zjištěna v průběhu revize, některé z
nich však byly odhaleny až při závěrečných kontrolách. V průběhu kontroly příslušnosti objektů bylo v určitém množství případů zjištěno,
že jednotlivé o samotě stojící objekty byly začleněny do "nevhodné" ZSJ, tj. do ZSJ, ve které by pro ně musel být vytvořen nový díl, neboť
patří do části obce v jiné ZSJ. Bylo to způsobeno tím, že hranice ZSJ byly vymezeny v mapě 1:10 000 na podkladě mapy ZSJ 1:50 000,
kde byla příslušnost o samotě stojích skupin objektů znázorněna šipkou.
Kontrola objektů v rámci registru sčítacích obvodů ukázala, že tato příslušnost byla v minulých sčítáních lidu v některých případech stanovena nesprávně. Tehdy se to nezjistilo, protože až do současného SLDB 2001 neexistovalo bezprostřední propojení mezi datovou a grafickou částí SLDB. Uvedené případy byly řešeny úpravou hranic ZSJ a zrušením předtím vytvořených dílů. V datech ÚIR-ZSJ se to projevilo tím způsobem, že některé díly ZSJ, vytvořené v rámci kontrol v období leden - březen 2001, byly později opět zrušeny.
Definitivní uzávěrka všech těchto změn byla k 15.8.2001, kdy byla data předána do definitivního zpracování SLDB. Uvedené změny nijak
neovlivnily sběr dat při vlastním sčítání, protože při něm byl základní jednotkou zjišťování objekt, ani dosavadní zpracování, protože předběžné výsledky SLDB byly zpracovávány pouze do úrovně obcí (změny v dílech ZSJ se tedy neprojeví).
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Protože na ČSÚ probíhá ještě do června 2002 zpřesňování územní struktury (do úrovně jednotlivých objektů a jejich příslušnosti do obce,
části obce, katastrálního území, ZSJ a sčítacího obvodu), objevilo se ještě po této definitivní uzávěrce několik případů, které vyžadují
opravy v číselnících ÚIR-ZSJ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ ÚDRŽBY SOUSTAVY ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 02a
Ukončením revize ZSJ a uzávěrkou územní přípravy SLDB začalo nové období, období průběžné údržby soustavy ZSJ v intercenzálním
období. Přestože územní příprava probíhala až do 15. srpna 2001, jsou provedené změny v registrech zapsány s datem nanejvýše k
1.3.2001, tj. k datu SLDB. Je to dáno tím, že od března 2001 došlo k dalším změnám v územním členění, jmenovitě k vytvoření nových
částí obcí a ke změnám názvů katastrálních území. Jak bude popsáno dále, nové části obcí vyvolávají v některých případech změny v
ZSJ, zejména tvorbu nových dílů ZSJ. Proto bylo třeba, jakožto první krok údržby v intercenzálním období, zafixovat stav k 1.3.2001. Tento
stav je samozřejmě velmi pečlivě zachycen v dokumentaci SLDB a dokumentaci revize ZSJ.
V souboru ZSJ a jejich dílů byla v období 1991 až 2001 sledována vazba dílů ZSJ k předchozímu sčítání lidu: v položkách KODZSL, KZSL
a DILSL byl zapsán kód ZSJ, kontrolní znak kódu ZSJ a díl ZSJ při SLDB 1991. Velmi důsledně bylo sledováno, aby všech 21990 dílů
ZSJ, sečtených při SLDB 1991, bylo stále obsaženo v souboru ZSJ. Pokud díl zanikl, byl převeden do stejné nebo do jiné ZSJ jako zaniklý
díl (DIL = 9). Naprosto stejným způsobem a ke stejnému účelu byly nyní v souboru ZSJ vytvořeny nové položky KODZ01, KZ01 a DIL01,
které označují kód ZSJ, kontrolní znak kódu ZSJ a díl ZSJ při SLDB 2001.
DALŠÍ ZMĚNY V ÚIR-ZSJ 02a
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 02a
Ve verzi únor 2002 není žádná položka zcela nová (pokud nepočítáme SYMC a SXMC), mění se však podoba některých položek a dále
se mění začlenění některých položek do souborů.
ZMĚNY V POLOŽKÁCH 02a
Souřadnice definičních bodů (SY, SX, SYOB, SXOB, SYCOB, SXCOB, SYKU, SXKU, SYMC, SXMC): Hlavní změnou je zpřesnění souřadnic definičních bodů - dříve uváděny na 100 m, nyní na 1 m. To se týká všech souřadnic: obcí (SYOB, SXOB), částí obcí (SYCOB,
SXOB), katastrálních území (SYKU, SXKU) a ZSJ (SY, SX). U všech těchto položek byla rozšířena délka - dříve 4 a 5, nyní 6 a 7.
Základem zpřesnění byly souřadnice ZSJ, odečítané z mapy 1:10 000 (ZABAGED).
Pomocí shodnosti kódů je většina ostatních definičních bodů od těchto souřadnic odvozena. Jediným problémem zbývá cca 3,3% definičních bodů částí obcí, které se vyznačují tím, že netvoří žádnou celou ZSJ, ale pouze díl ZSJ. V těchto případech byly převzaty dosavadní
souřadnice vynásobené 100 s tím, že při nejbližší vhodné příležitosti budou tyto souřadnice pro dotyčných cca 500 částí obcí doplněny (je
třeba je individuálně odečíst z mapy 1:10 000 podle příslušných metodických pravidel).
Nově byly stanoveny definiční body pro městské obvody a městské části, jsou označeny jako SYMC a SXMC. Jsou to definiční body
reprezentativní ZSJ (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).
MAPA: V návaznosti na zpřesnění souřadnic byla zpřesněna i informace o umístění definičního bodu v mapě - dříve to byla poloha v
ZM50 (Základní mapa 1:50 000), nyní je to poloha v ZM10 (Základní mapa 1:10 000). Dosud byla položka MAPA uváděna pouze pro ZSJ
a části obcí, nyní je nově doplněna do všech souborů, kde jsou uváděny souřadnice definičních bodů (také obce, městské obvody a městské části, katastrální území). U položky MAPA se rozšiřuje délka položky - dříve 4 (např. 1224), nyní 8 (např. 12-24-07).
PSČ: Na základě požadavku některých uživatelů byly nově začleněny informace o PSČ do souboru obcí a městských obvodů a městských částí. Protože v těchto územních jednotkách je většinou více PSČ, jedná se o PSČ hlavní. Hlavní PSČ je určeno jakožto jediné nebo hlavní PSČ v části obce, která je pro tento účel vybrána jakožto reprezentativní pro dotyčnou územní jednotku - má s ní shodný název,
nebo tvoří centrum obce, nebo má nejvíce obyvatel.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 02a
Změny v položkách souřadnice definičních bodů a MAPA byly promítnuty do programového vybavení, takže pro příslušné územní jednotky
(obce, MO/MČ, části obce, katastrální území, ZSJ) se zobrazují ve zpřesněné podobě.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi únor
2002 a srpen 2002 – verze 02b a některé aktuální informace pro uživatele.
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů,
které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně
souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech
změn ve struktuře souborů (nové položky, výjimečně změna významu některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle
potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam,
vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru).
Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek administrativního
(správního), technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky ISVS v gesci MMR ČR:
- číselník základních sídelních jednotek,
- číselník částí obcí,
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pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem;
b) číselníky ISVS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
- číselník krajů a okresů,
- číselník obcí,
- číselník městských obvodů a městských částí v hlavním městě Praze a ve statutárních městech;
dva posledně jmenované číselníky společně odpovídají dosavadnímu číselníku základních územních jednotek - ZÚJ, vedenému ČSÚ,
(ovšem bez statutárních měst, členěných na městské obvody nebo městské části); ČSÚ používá pro kódy obcí i městských obvodů a
městských částí tzv. IČZÚJ - identifikační číslo základní územní jednotky. V číselnících ÚIR-ZSJ, kde se vyskytují obě správní úrovně (obce i městské obvody a městské části) jako např. v číselníku částí obcí a ZSJ) je IČZÚJ ve významu kódu obce označováno jako IČOB
(identifikační číslo obce). Původní kód obce ze systému územní identifikace ISÚ, označovaný jako KODOB, byl alternativním kódem obce
podle Standardu k územní/prostorové identifikaci v letech 1993-1997 a v ÚIR-ZSJ je ponechán jako informativní (pro svoji vazbu na starší
datové soubory a vazbu na soubor ZSJ); ČSÚ ve svém Sdělení ze dne 23.7.2002 o zavedení Číselníku obcí(CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC) oznamuje s účinností od 1. září 2002 zavedení těchto dvou číselníků věcně shodných s číselníky ÚIR-ZSJ (viz Sbírka zákonů č. 364/2002).Číselník obcí obsahuje kromě kódu obce dle ČSÚ (IČZÚJ resp. IČOB), též původní kód obce KODOB, který byl
platným kódem obcí v období 1970-1997 a je stále používán jednak jako převodník vůči starším statistickým datům (např. sčítání lidu, domů a bytů 1970 apod.), jednak svojí konstrukcí (je shodný s kódem reprezentativní ZSJ v obci) umožňuje snadnou převoditelnost údajů za
zaniklé obce do současného administrativně správního uspořádání. KODOB je kromě toho používán pro vyjádření příslušnosti jednotlivých
obcí do správních obvodů úřadů různého typu (pověřených obecních, stavebních, matričních a nepřímo i finančních);
- číselník katastrálních území, který odpovídá převážné části číselníku územně technických jednotek - ÚTJ, vedenému ČSÚ
(číselník ÚTJ je širší, neboť zahrnuje i části KÚ v městských obvodech a městských částech); číselníky KÚ a ÚTJ jsou vedeny souběžně ČSÚ v
tzv. METIS. ÚIR-ZSJ se tyto číselníky nesnaží nahrazovat, pouze je aktualizuje a vzájemně propojuje k datu společné datové uzávěrky a
doplňuje je vybranými informativními údaji;
c) číselník finančních úřadů - na rozdíl od pověřených obecních, stavebních a matričních úřadů, které jsou přímo obecními úřady, jež
mají tuto funkci, finanční úřady představují instituce, které nejsou přímo součástí veřejné správy. V ÚIR-ZSJ je tradičně příslušnost obcí k
finančním úřadům vyjádřena kódem sídla obce finančního úřadu, případně jiným způsobem (viz soubor nestandardních jednotek). Číselník
finančních úřadů obsahuje oficiální názvy těchto úřadů, které se liší od názvů obcí, uvádí číslo finančního úřadu z pracovního číselníku MF
ČR a vazbu na číselník obcí;
d) další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování a regionálního politiky (střediska osídlení, sídelní regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu). Uvažuje se o tom, vyřadit je z obsahu ÚIR-ZSJ, zatím se k tomu nepřistoupilo z důvodu velké
provázanosti všech dat a jejich prezentace v obslužném programu, bylo by rovněž užitečné znát názor uživatelů (někteří uživatelé se spoléhají na to, že obsah ÚIR-ZSJ nebude měněn);
e) pomocný pracovní číselník nestandardních jednotek, který obsahuje názvy jednotek, které je nutno v číselnících označit nestandardními
kódy, tj. případy, kdy nelze pro vyjádření vazby použít kód obce nebo okresu, např. názvy finančních úřadů Praha-Jižní Město, PrahaModřany, Brno I až V, Ostrava I až IV, názvy typu "Vojenský újezd ..." a dále pak vysvětlivku "viz jednotlivé městské obvody" nebo "viz
jednotlivé městské části" pro vazbu některých statutárních měst k pověřeným obecním, stavebním, matričním nebo finančním úřadům.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 (SLDB), aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj. Počty obyvatel k 1.3.2001 budou doplněny, až ČSÚ publikuje definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 do úrovně ZSJ. Na rozdíl od standardních položek číselníků, se informativní
položky mohou aktuálně měnit; v nyní předkládané verzi je například uvedena příslušnost obcí do správních obvodů pověřených obecních
úřadů a obcí s rozšířenou působností, platných od 1.1.2003.
ÚIR-ZSJ nebo jeho vybrané části (např. jednotlivé číselníky s vybraným rozsahem položek) jsou zpřístupněny a poskytovány uživatelům
prostřednictvím internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz), v sekci "Územně identifikační registr". Na této stránce je
možno:
- zadávat vyhledávání a prohlížet si výpisy vybraných údajů,
- informovat se o aktuálnosti jednotlivých prvků ÚIR-ZSJ,
- stáhnout si údaje datových souborů ÚIR-ZSJ za jednotlivé kraje nebo za celou ČR,
- stáhnout si data ÚIR-ZSJ včetně obslužného prohlížecího programu jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS za jednotlivé kraje
nebo za celou ČR,
- stáhnout si popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996.
V dnešní době se šíří množství internetových stránek, které obsahují územně identifikační údaje měst a obcí České republiky, ne vždy je v
nich zajištěna spolehlivá aktualizace. ÚIR-ZSJ, který úzce spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Českým statistickým úřadem, Zeměměřickým úřadem a dalšími institucemi, uvádí pouze prověřené údaje.
Změny v územním členění státu, názvech obcí a částí obcí jsou vždy zásadně konzultovány s Ministerstvem vnitra (civilně správní úsek),
tak aby věcný obsah číselníku obcí a číselníku částí obcí byl v naprostém souladu s Úředním seznamem obcí a částí obcí, které vede Ministerstvo vnitra. Veškeré změny jsou tedy začleňovány pouze tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné k jejich
publikování v Ústředním věstníku ČR v příštím termínu publikace těchto změn (obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí, opatřením
přednosty okresního úřadu, apod.), vždy na základě konzultace s Ministerstvem vnitra, v případě nejasností s obecním nebo okresním
úřadem.
Údaje o obcích, městských obvodech a městských částech a částech obcí vstupují do ÚIR-ADR, který provozuje MPSV prostřednictvím
firmy OKsystem a kde je vytvářen registr adres (ulice a veřejná prostranství a domy ve vazbě na obce a části obcí). Je však třeba upozornit, že v ÚIR-ADR jsou upravovány kódy (ze znakového do numerického vyjádření) a dále jsou tam upravovány názvy částí obcí - místo
úředních názvů: např. Hradčany (část) je uváděn upravený název Hradčany (Praha 1), apod.
Od konce roku 1999 do srpna 2001 byly do ÚIR-ZSJ průběžně začleňovány změny, vyplývající z revize ZSJ v rámci územní přípravy
SLDB 2001. Tyto změny byly oficiálně uzavřeny k 15.8.2001, avšak ještě ve verzi únor 2002 byly promítnuty do ÚIR-ZSJ některé dodatečné opravy, vyplývající ze závěrečných kontrol a opravy územní struktury k SLDB. Tato etapa, charakterizovaná velkým množstvím změn,
nyní skončila a ÚIR-ZSJ přechází do etapy průběžné údržby a aktualizace v intercenzálním období.
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ÚIR-ZSJ A SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1.3.2001 02b
Etapa územní přípravy sčítání lidu již tedy skončila, údaje SLDB 2001 pro aktualizaci ÚIR-ZSJ však nejsou dosud k dispozici. ÚIR-ZSJ používá dva druhy údajů o počtech obyvatel:
- za obce, okresy a kraje uvádí aktualizované počty obyvatel podle údajů tzv. průběžné bilance počtu obyvatel ČSÚ - k dispozici jsou
nyní počty obyvatel ke stavu k 1.1.2002 podle bilance, založené na definitivních počtech obyvatel obcí podle SLDB 2001;
- za městské obvody a městské části, části obce, ZSJ a katastrální území uvádí údaje o počtu obyvatel k nejnovějšímu sčítání lidu.
Právě tyto údaje pro SLDB 2001 zatím nejsou k dispozici ani v předběžné podobě.
ÚIR-ZSJ proto pro tyto podrobnější jednotky stále uvádí počet obyvatel k 3.3.1991, je však připraven údaje k 1.3.2001, až budou k dispozici, začlenit do datových souborů místo (nebo spíše vedle) údajů ze SLDB 1991. Bude to znamenat velké změny ve strukturách souborů,
ÚIR-ZSJ je však na tyto změny připraven.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 02b
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 02b
S účinností od 1.1.2003 se ruší okresní úřady (i když okresy nezanikají) a jejich kompetence přecházejí zčásti na krajské úřady (nebo ministerstva), zčásti na obecní úřady vybraných obcí. Nová sídla správních obvodů jsou vyhlášena zákonem č. 314/2002 Sb. ze dne
13.6.2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Seznam obcí, které budou od
1.1.2003 patřit do správních obvodů vybraných obcí, jsou stanovena vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
ÚIR-ZSJ již od svého začátku poskytuje informace o úřadech v obci (pověřený obecní, stavební, matriční a finanční úřad), proto je logické,
že se snaží tyto údaje obsahovat. Současně však platí, že ÚIR-ZSJ poskytuje údaje aktuální, platné v daný okamžik, takže nemůže přímo
začlenit administrativně-správní vazby, které mají platit až v budoucnu.
Protože však převod agend z okresních úřadů na obce je velmi významný, bylo rozhodnuto začlenit informace o novém správním uspořádání od 1.1.2003 ve formě atributových informativních položek do souboru OBCE.
Do souboru OBCE byly tedy začleněny nové položky OKPO3, KODPO3, NAZPO3, OKRO3, KODRO3 a NAZRO3 s následujícím významem:
- OKPO3, KODPO3, NAZPO3 - kód okresu, kód obce a název obce s pověřeným obecním úřadem,
- OKRO3, KODRO3, NAZRO3 - kód okresu, kód obce a název obce s rozšířenou působností.
Pro vyjádření vazeb jsou použity staré, ale dosud platné kódy okresů KODOK a pracovní kódy obcí KODOB; použití KODNUTS a IČZÚJ
resp. IČOB by bylo komplikované. Až se ČSÚ rozhodne, jak bude tyto vazby kódovat, ÚIR-ZSJ zahrne i tyto kódy. Až budou tyto vazby
platné (od ledna 2003), bude celý systém přepracován. Český statistický úřad již připravuje číselník těchto dvou úrovní správních obvodů,
až projde připomínkovým řízením a bude vyhlášen, bude začleněn do ÚIR-ZSJ. Příslušnost obcí, vyjádřená prostřednictvím kódu obce, se
tím však věcně nezmění (pokud nedojde ke změně citované vyhlášky Ministerstva vnitra).
Ministerstvo vnitra připravuje v současnosti vyhlášku se seznamem obcí tvořících jednotlivé okresy (podle novelizace zákona č. 36/1960
Sb., o územním členění státu, publikované v rámci zákona č. 320/2002 Sb. ze dne 13.6.2002, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů). Podle této vyhlášky by mělo být území okresů přizpůsobeno vymezení správních obvodů
obcí s rozšířenou působností. Pokud se tak stane, dojde u 154 obcí ke změně příslušnosti do okresu. Jsou to obce, které mají rozdílnou
hodnotu položky OKRO3 a KODOK.
Uvedený přístup vytváří určitou časovou anomálii: V ÚIR-ZSJ je uvedena v okrese Rakovník obec Hostokryje, která má patřit od 1.1.2003
do správního obvodu městského úřadu Rakovník, v citované vyhlášce se však nevyskytuje. Je to tím, že od 1.11.2002 (data komunálních
voleb) bude obec Hostokryje sloučena s obcí Senomaty na základě rozhodnutí obou obecních zastupitelstev ze dne 15.4.2002.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 02b
Do prohlížecího programu doplněna informace o příslušnosti obcí do správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. V okně CO ZOBRAZIT: OBCE se pro každou obec vypisuje název a kódy obce (KODOB, IČOB), která je sídlem správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností. Pokud leží sídlo správního obvodu v jiném okrese nežli
daná obec, program vypíše název okresu do závorky za názvem obce. V datech je tato informace obsažena v rozdílnosti položek OKPO3
nebo OKRO3 od KODOK. V případě obcí, které patří do správního obvodu městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ale leží
zatím v jiném okrese, se pro nedostatek místa vypisuje "Brandýs n.L.-St. Boleslav (o. Pha-východ)". Závorka s názvem okresu u názvu
sídla obce s rozšířenou působností současně předběžně informuje o tom,že obec by měla přejít do jiného okresu, je však třeba počkat na
schválení příslušné zákonné normy (vyhlášky Ministerstva vnitra).
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi srpen
2002 a únor 2003 – verze03a a některé aktuální informace pro uživatele.
ÚVOD 03a
Tento přehled (zmeny03a.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
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(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),

13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt).
Texty jsou předávány ve formátu txt. Lze je jednoduše převést např. do Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů Otevřít soubor : Převést soubor z formátu: "MS-DOS text". V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních
územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn
někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace
pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nové položky, výjimečně změna významu některé položky) a dále popis
změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro
zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové
soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v
nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá
stejně jako text předchozích verzí.
.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek administrativního
(správního), technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky ISVS v gesci MMR ČR:
- číselník základních sídelních jednotek,
- číselník částí obcí, pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem;
b) číselníky ISVS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
- číselník krajů a okresů,
- číselník obcí,
- číselník městských obvodů a městských částí v hlavním městě Praze a ve statutárních městech;
dva posledně jmenované číselníky odpovídají číselníku obcí a číselníku městských částí, nově vytvořeným a vedeným ČSÚ, oba číselníky
vycházejí ze společného dosavadního číselníku základních územních jednotek - ZÚJ, vedenému ČSÚ, (ovšem bez statutárních měst, členěných na městské obvody nebo městské části); ČSÚ používá pro kódy obcí i městských obvodů a městských částí tzv. IČZÚJ - identifikační číslo základní územní jednotky. V číselnících ÚIR-ZSJ, kde se vyskytují obě správní úrovně (obce i městské obvody a městské části)
jako např. v číselníku částí obcí a ZSJ) je IČZÚJ ve významu kódu obce označováno jako IČOB (identifikační číslo obce). Původní kód obce ze systému územní identifikace ISÚ, označovaný jako KODOB, byl alternativním kódem obce podle Standardu k územní/prostorové
identifikaci v letech 1993-1997 a v ÚIR-ZSJ je ponechán jako informativní (pro svoji vazbu na starší datové soubory a vazbu na soubor
ZSJ); ČSÚ ve svém Sdělení ze dne 23.7.2002 o zavedení Číselníku obcí(CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC) oznamuje s účinností od 1. září 2002 zavedení těchto dvou číselníků věcně shodných s číselníky ÚIR-ZSJ (viz Sbírka zákonů č. 364/2002).Číselník obcí
obsahuje kromě kódu obce dle ČSÚ (IČZÚJ resp. IČOB), též původní kód obce KODOB, který byl platným kódem obcí v období 19701997 a je stále používán jednak jako převodník vůči starším statistickým datům (např. sčítání lidu, domů a bytů 1970 apod.), jednak svojí
konstrukcí (je shodný s kódem reprezentativní ZSJ v obci) umožňuje snadnou převoditelnost údajů za zaniklé obce do současného administrativně správního uspořádání. KODOB je kromě toho používán pro vyjádření příslušnosti jednotlivých obcí do správních obvodů úřadů
různého typu (pověřených obecních, stavebních, matričních a nepřímo i finančních);
- číselník katastrálních území a nově též číselník územně technických jednotek - ÚTJ, vedený ČSÚ (číselník ÚTJ je širší nežli číselník KÚ,
neboť zahrnuje i části KÚ v městských obvodech a městských částech statutárních měst a kromě toho nově též administrativní přesahy
vymezení obcí na KÚ ležící v sousední obci); číselníky KÚ a ÚTJ jsou vedeny souběžně ČSÚ v tzv. METIS.
ÚIR-ZSJ se tyto číselníky nesnaží nahrazovat, pouze je aktualizuje a vzájemně propojuje k datu společné datové uzávěrky a doplňuje je
vybranými informativními údaji;
c) číselník finančních úřadů - na rozdíl od pověřených obecních, stavebních a matričních úřadů, které jsou přímo obecními úřady, jež
mají tuto funkci, finanční úřady představují instituce, které nejsou přímo součástí veřejné správy. V ÚIR-ZSJ je tradičně příslušnost obcí k
finančním úřadům vyjádřena kódem sídla obce finančního úřadu, případně jiným způsobem (viz soubor nestandardních jednotek). Číselník
finančních úřadů obsahuje oficiální názvy těchto úřadů, které se liší od názvů obcí, uvádí číslo finančního úřadu z pracovního číselníku MF
ČR a vazbu na číselník obcí;
d) další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování a regionálního politiky (střediska osídlení, sídelní regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu). Uvažuje se o tom, vyřadit je z obsahu ÚIR-ZSJ, zatím se k tomu nepřistoupilo z důvodu velké
provázanosti všech dat a jejich prezentace v obslužném programu, bylo by rovněž užitečné znát názor uživatelů (někteří uživatelé se spoléhají na to, že obsah ÚIR-ZSJ nebude měněn);
e) pomocný pracovní číselník nestandardních jednotek, který obsahuje názvy jednotek, které je nutno v číselnících označit nestandardními
kódy, tj. případy, kdy nelze pro vyjádření vazby použít kód obce nebo okresu, např. názvy finančních úřadů Praha-Jižní Město, PrahaModřany, Brno I až V, Ostrava I až IV, názvy typu "Vojenský újezd ..." a dále pak vysvětlivku "viz jednotlivé městské obvody" nebo "viz
jednotlivé městské části" pro vazbu některých statutárních měst k pověřeným obecním, stavebním, matričním nebo finančním úřadům.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 (SLDB),aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj. Počty
obyvatel k 1.3.2001 budou doplněny, až ČSÚ publikuje definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 do úrovně ZSJ. Na rozdíl
od standardních položek číselníků, se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ nebo jeho vybrané části (např. jednotlivé číselníky s vybraným rozsahem položek) jsou zpřístupněny a poskytovány uživatelům
prostřednictvím internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz), v sekci "Územně identifikační registr". Na této stránce je
možno:
- zadávat vyhledávání a prohlížet si výpisy vybraných údajů,
- informovat se o aktuálnosti jednotlivých prvků ÚIR-ZSJ,
- stáhnout si údaje datových souborů ÚIR-ZSJ za jednotlivé kraje nebo za celou ČR,
- stáhnout si data ÚIR-ZSJ včetně obslužného prohlížecího programu jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS za jednotlivé kraje
nebo za celou ČR,
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- stáhnout si popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996.
V dnešní době se šíří množství internetových stránek, které obsahují územně identifikační údaje měst a obcí České republiky, ne vždy je
v nich zajištěna spolehlivá aktualizace. ÚIR-ZSJ, který úzce spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Českým statistickým úřadem, Zeměměřickým úřadem a dalšími institucemi, uvádí pouze prověřené údaje.
Změny v územním členění státu, názvech obcí a částí obcí jsou vždy zásadně konzultovány s Ministerstvem vnitra (civilně správní úsek),
tak aby věcný obsah číselníku obcí a číselníku částí obcí byl v naprostém souladu s Úředním seznamem obcí a částí obcí, které vede Ministerstvo vnitra. Veškeré změny jsou tedy začleňovány pouze tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné k jejich
publikování v Ústředním věstníku ČR v příštím termínu publikace těchto změn (obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí, opatřením
přednosty okresního úřadu, apod.), vždy na základě konzultace s Ministerstvem vnitra, v případě nejasností s obecním nebo okresním
úřadem.
Údaje o obcích, městských obvodech a městských částech a částech obcí vstupují do ÚIR-ADR, který provozuje MPSV prostřednictvím
firmy OKsystem a kde je vytvářen registr adres (ulice a veřejná prostranství a domy ve vazbě na obce a části obcí). Je však třeba upozornit, že v ÚIR-ADR jsou upravovány kódy (ze znakového do numerického vyjádření) a dále jsou tam zcela chybně spojovány stejnojmenné
částí obcí z různých městských částí nebo městských obvodů dohromady, což může vyhovovat tvorbě adres, ale je v rozporu s potřebou
územní identifikace různých jevů (zejména sčítání lidu, další statistiky).
Od konce roku 1999 do srpna 2001 byly do ÚIR-ZSJ průběžně začleňovány změny, vyplývající z revize ZSJ v rámci územní přípravy
SLDB 2001. Tyto změny byly oficiálně uzavřeny k 15.8.2001, avšak ještě ve verzi únor 2002 byly promítnuty do ÚIR-ZSJ některé dodatečné opravy, vyplývající ze závěrečných kontrol a opravy územní struktury k SLDB. Tato etapa, charakterizovaná velkým množstvím změn,
již v zásadě skončila a ÚIR-ZSJ přešel do etapy průběžné údržby a aktualizace v intercenzálním období. Přechod do nové etapy však ještě není definitivně ukončen, protože ČSÚ provádí dodatečné opravy údajů v registru sčítacích obvodů a není vyloučeno, že dojde k úpravám v dílech ZSJ. Dokud nebude připraven k publikaci statistický lexikon obcí (který pravděpodobně bude obsahovat přepočty na novější
územní vymezení, nejspíše k 1.1.2003) a dokud nebudou do ÚIR-ZSJ začleněny údaje o počtu obyvatel k 1.3.2001 za ZSJ a z nich skladebné jednotky, nelze považovat územní změny zahrnuté do sčítání lidu za ukončené.
ÚIR-ZSJ A SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1.3.2001 03a
Etapa územní přípravy sčítání lidu, s výše uvedenou drobnou výhradou, již tedy skončila, údaje SLDB 2001 pro aktualizaci ÚIR-ZSJ však
nejsou dosud k dispozici. ÚIR-ZSJ používá dva druhy údajů o počtech obyvatel:
- za obce, okresy a kraje uvádí aktualizované počty obyvatel podle údajů tzv. průběžné bilance počtu obyvatel ČSÚ - k dispozici jsou nyní
počty obyvatel ke stavu k 1.1.2002 podle bilance, založené na definitivních počtech obyvatel obcí podle SLDB 2001;
- za městské obvody a městské části, části obce, ZSJ a katastrální území uvádí údaje o počtu obyvatel k nejnovějšímu sčítání lidu. Právě
tyto údaje pro SLDB 2001 zatím nejsou k dispozici ani v předběžné podobě.
ÚIR-ZSJ proto pro tyto podrobnější jednotky stále uvádí počet obyvatel k 3.3.1991, je však připraven údaje k 1.3.2001, až budou k dispozici, začlenit do datových souborů místo (nebo spíše vedle) údajů ze SLDB 1991.Bude to znamenat velké změny ve strukturách souborů,
ÚIR-ZSJ je však na tyto změny připraven.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 03a
NOVÝ SOUBOR 03a
Do ÚIR-ZSJ se začleňuje číselník územně technických jednotek (ÚTJ). Tento číselník vznikl v 70-tých letech jako jeden ze tří základních, vzájemně propojených číselníků územní identifikace - číselníků ZÚJ, ÚTJ a ZSJ. Číselník ZÚJ neboli základních územních jednotek, vedený ČSÚ, zahrnoval všechny územní jednotky samosprávy, tj. dnešní obce a městské obvody a městské části ve statutárních
městech. Teprve v roce 2002 ČSÚ oficiálně oddělil oba typy územních jednotek do dvou samostatných číselníků, kódy se však přidělují z
jediné společné řady a nemohou být shodné (žádný z městských obvodů nebo městských částí nemůže mít stejný kód se statutárním
městem jako celkem). Číselník ÚTJ, vedený ČSÚ, obsahuje jednak katastrální území (číselník katastrálních území byl dlouho veden jako
součást číselníku ÚTJ), jednak části katastrálních území, ležící v různých ZÚJ. Příkladem může být KÚ Nové Město v Praze, které se člení
na ÚTJ Nové Město 1, 2 a 8, ležící v městských částech Praha 1, 2 a 8. Číselník ZSJ, vedený v gesci ministerstva, zodpovědného za
územní plánování a stavební řád (v současnosti Ministerstvo pro místní rozvoj), je základem ÚIR-ZSJ, neboť z něj se odvozuje většina kódů ostatních jednotek územní identifikace a v něm jsou vedeny vztahy mezi základními jednotkami územní identifikace na celostátní úrovni
(další úrovní je až úroveň jednotlivých budov).
Číselník ÚTJ nebyl začleněn do ÚIR-ZSJ při vzniku registru v roce 1992, protože ÚTJ nebyly zařazeny mezi standardní jednotky územní
identifikace. Důvodem, proč je začleňován nyní, je skutečnost, že pomocí ÚTJ je možno nejvhodněji a nejpřesněji prezentovat skladebnost
resp. neskladebnost katastrálních území do jednotek administrativně správních. Proto byly ÚTJ zařazeny do popisu územních struktur,
používaných při sčítání lidu. ÚTJ byly vždy vedeny v pracovních zdrojových souborech ÚIR-ZSJ v Terplanu (nyní v ÚRS PRAHA) jako
pomocný soubor, jehož údržba byla koordinována s údržbou souboru KÚ, mimo jiné i proto, že ČSÚ celou tu dobu používal číselník ÚTJ,
nikoliv KÚ. V pracovních souborech byly postupně kromě územně technických jednotek, vedených v číselníku ČSÚ, vytvořeny další, "provizorní" ÚTJ, popisující administrativní přesahy obcí na KÚ v jiné obci. ČSÚ, na základě potřeb registru sčítacích obvodů, začlenil koncem roku 2002 tyto další ÚTJ do číselníku ÚTJ. Proto je velmi žádoucí, aby v ÚIR-ZSJ byly pomocí vazby na soubor ZSJ popsány tyto
jednotky. ÚTJ se nevyhlašují žádným správním aktem, nýbrž se zjišťují v mapách jako nesoulad mezi územním vymezením KÚ a územním vymezením administrativních jednotek.
Ve statutárních městech jsou vymezeny porovnáním hranic KÚ a hranic městských obvodů a městských částí a mohou zahrnovat i velmi
malá území. Důvodem je kompatibilita datového a grafického členění měst, která je v době používání GIS nezbytná (každé území, vymezené hranicemi, je třeba jednoznačně identifikovat).
Mimo statutární města je situace složitější. Pokud nějaká obec zahrnuje část obce nebo ZSJ, která leží na KÚ v jiné obci, jsou v mapách
tradičně používány "provizorní" nebo "přibližné" hranice. Tyto "přibližné" hranice obce pak rozdělují KÚ na ÚTJ, které mají sice "přibližné"
hranice, ale jednoznačnou příslušnost do administrativních a územních struktur. Podle zákona o obcích se obec má skládat z jednoho nebo více (celých) KÚ. Zákon však samozřejmě nemůže být retroaktivní. V ČR existovalo ještě před několika lety několik desítek případů
těchto přesahů, z nichž některé vznikly při reorganizaci administrativního členění v roce 1960, většina však vznikla při rozlučování obcí v
letech 1990-1992, realizované bez ohledu na katastrální hranice. V roce 1992 bylo 22 obcí, které neměly vůbec žádné KÚ, dodnes zbyla
jedna. Další přesahy zahrnovaly jednotlivé části obce nebo ZSJ. Přesahy postupně zanikají trojím způsobem:
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- přeměnou na nově vytvořené KÚ (v roce 2001 KÚ Olšina a Slezský Kočov),
- úpravou hranice KÚ podle příslušnosti části obce do obce (v roce 2002 např. převedení části obce Hradčany do KÚ Chlumčany v obci
Chlumčany),
- úpravou hranice obce podle hranice KÚ, tj. zřeknutí se části obce na cizím KÚ (např. převedení části obce Obora u Radobytec z obce
Cerhonice do obce Mirovice k 1.1.2001 nebo převedení části obce Závist z obce Tišnov do obce Předklášteří k 1.1.2002).
ÚTJ všechny tyto případy popisují a pojmenovávají. Je třeba ovšem zdůraznit, že se takto neevidují zcela všechny přesahy, protože přesahů na úrovni jednotlivých budov jsou v ČR stovky. Evidují se a popisují pouze ty, kde přesah tvoří část obce nebo ZSJ.
Soubor ÚTJ obsahuje položky se stejným významem jako soubor KÚ s výjimkou:
KODUTJ - kód ÚTJ
KU - kontrolní znak kódu ÚTJ (dohromady tvoří šestiznakové identifikační číslo nebo též kód ÚTJ)
TU - typ ÚTJ - pracovní informační, zcela neoficiální vysvětlující položka (může se podle potřeby měnit):
KU - ÚTJ zcela shodné s KÚ (kódem, názvem, vymezením),
KM - ÚTJ shodné s KÚ kódem a základem názvu, představuje hlavní neboli dominantní ÚTJ z několika ÚTJ v různých městských částech,
na něž se KÚ dělí,
KO - ÚTJ shodné s KÚ kódem a základem názvu, představuje hlavní neboli dominantní ÚTJ z několika ÚTJ v různých městských obvodech, na něž se KÚ dělí,
UM - ÚTJ představující díl KÚ v další městské části,
UO - ÚTJ představující díl KÚ v dalším městském obvodě,
KC - ÚTJ shodné s KÚ kódem a názvem, ale nikoliv vymezením (zasahuje do něj administrativní přesah části obce ze sousední obce),
KZ - ÚTJ shodné s KÚ kódem a názvem, ale nikoliv vymezením (zasahuje do něj administrativní přesah ZSJ ze sousední obce),
AC - "provizorní" ÚTJ, obsahující administrativní přesah části obce na KÚ v jiné obci,
AZ - "provizorní" ÚTJ, obsahující administrativní přesah ZSJ na KÚ v jiné obci.
Položka TU byla doplněna též do souboru KÚ pro vzájemnou provázanost, jsou tam však obsaženy pouze typy KU, KM, KO, KC a KZ.
Soubor ÚTJ neobsahuje výměry, protože Zeměměřický úřad tyto údaje nesleduje.
ZMĚNA DEFINICE SOUBORU 03a
Od 1.1.2003 se formálně mění číselník obcí na číselník obcí a vojenských újezdů, i když dále bude uváděn jako OBCE.
Zákon č. 36/1960 Sb. ze dne 9. dubna 1960 o územním členění státu uváděl v §1, že "Území Republiky československé se dělí na kraje,
kraje se dělí na okresy a okresy se dělí na obce". Zákon č. 320/2002 Sb. ze dne 13. června 2002 o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti obecních úřadů v Části sto čtrnácté, čl. CXIV nahrazuje v citovaném paragrafu slova "na obce" slovy
"na obce a vojenské újezdy". Od té doby všechny vyhlášky MV, vymezující území správních obvodů různého typu, uvádějí výčet "obcí a
vojenských újezdů". Nebylo by zřejmě racionální rozdělovat číselník obcí na dva samostatné číselníky: číselník obcí a číselník vojenských
újezdů, i když formálně by to byl nejsprávnější postup. Z praktických důvodů ponecháváme oba typy územních jednotek v jednom číselníku, který je však třeba nazývat číselník obcí a vojenských újezdů. Od samého počátku existence ÚIR-ZSJ (roku 1992) jsou vojenské
újezdy označeny, a sice položkou UR (typ úřadu v obci), kde vedle magistrátů, městských úřadů a obecních úřadů se uvádí též typ "úřad"
vojenského újezdu". V ČR je 5 vojenských újezdů: Brdy, Boletice, Hradiště, Březina a Libavá.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 03a
V předchozí verzi ÚIR-ZSJ (srpen 2002) byla do souboru obcí zařazena informace o příslušnosti obcí do správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností, platné od 1.1.2003. Protože tehdy soubor obsahoval příslušnost obcí do správních
obvodů pověřených obecních úřadů, platných v roce 2002 (položka KODPO), musely být tehdy vytvořeny provizorní položky KODPO3,
OKP03 a NAZPO3 a k nim analogické položky KODRO3, OKRO3 a NAZRO3. Číselník ČSÚ pro tyto jednotky ještě neexistoval. V nynější
verzi ÚIR-ZSJ jsou tyto provizorní položky nahrazeny položkami definitivními a jejich názvy jsou přizpůsobeny nově vytvořeným číselníkům
ČSÚ. Proto je znovu stručně uveden komentář k těmto jednotkám, avšak s aktuálními úpravami.
S účinností od 1.1.2003 zanikly okresní úřady (i když okresy nezanikají) a jejich kompetence přešly zčásti na krajské úřady (nebo ministerstva), zčásti na obecní úřady vybraných obcí. Nová sídla správních obvodů jsou vyhlášena zákonem č. 314/2002 Sb. ze dne 13.6.2002, o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Seznam obcí, které od 1.1.2003 patří do
správních obvodů vybraných obcí, jsou stanovena vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Do souboru OBCE byly tedy začleněny nové položky OKPO, NAZPO, CISPOU, OKORP, KODORP, NAZORP s následujícím významem:
- OKPO (dříve OKPO3) - kód okresu obce s pověřeným obecním úřadem,
- KODPO (existuje od roku 1992) - kód obce s pověřeným obecním úřadem,
- NAZPO (dříve NAZPO3) - název obce s pověřeným obecním úřadem,
- CISPOU - číslo (kód) správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem (SO POÚ) podle číselníku ČSÚ, kód je tvořen dvojčíslím
označujícím jednotku NUTS3 (kraj), tj. 11 až 81 + dvojčíslí, označující abecední pořadí SO ORP v rámci kraje (viz dále) + jedno číslo,
označující abecední pořadí SO POÚ v rámci SO ORP; protože do SO POÚ nejsou zahrnuty vojenské újezdy, mají pracovně vyplněnu tuto
položku jako 9; Praha má pracovní kód 11000,
- OKORP (dříve OKRO3) - kód okresu obce s rozšířenou působností,
- KODORP (dříve KODRO3) - kód obce s rozšířenou působností,
- NAZORP (dříve NAZRO3) - název obce s rozšířenou působností,
- CISORP - číslo (kód) správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) podle číselníku ČSÚ, kód je tvořen dvojčíslím označujícím jednotku NUTS3 (kraj), tj. 11 až 81 + dvojčíslí, označující abecední pořadí SO SORP v rámci kraje; Praha má pracovní kód 1100.
Jenom pro úplnost poznamenáváme, že kódy CISPOU a CISORP se vztahují k celému obvodu a jejich názvy jsou uvedeny v souboru
OBCE v položkách NAZPO a NAZORP, kódy KODPO a KODORP náleží sídlu obvodu a pak platí, že názvem je NAZOB obce, kde
KODPO=KODOB resp. KODORP=KODOB.
Zatím není vyjasněna otázka, zda dojde k úpravám hranic okresů a hranic správních obvodů obcí II. a III. stupně (SO POÚ a SO ORP).
Položky OKPO a OKORP informují o tom, že v ČR je 114 obcí, které mají sídlo obce s pověřeným obecním úřadem v jiném okrese a 152
obcí, které patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností v jiném okrese (lze zjistit porovnáním OKPO a OKORP s KODOK).
Nová položka NK - název kraje, byla zařazena do souboru KRAJE, OKRESY a OBCE. Jedná se o neoficiální pracovní zkratky, které
jsou voleny tak, aby při jejich abecedním setřídění byly setříděny abecedně názvy krajů:
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HP = Hlavní město Praha, JC = Jihočeský, JM = Jihomoravský, KA = Karlovarský, KH = Královéhradecký, LB = Liberecký, MS = Moravskoslezský, OL = Olomoucký, PA = Pardubický, PL = Plzeňský, ST = Středočeský, US = Ústecký, VY = Vysočina, ZL = Zlínský.
ZMĚNY V POLOŽKÁCH 03a
V souvislosti se změnou postavení vojenských újezdů (Ministerstvo vnitra důsledně uvádí vojenské újezdy na konec seznamu obcí), byla
upravena náplň pomocné položky OM. Tato položka, nazývaná "příznak okresního města", umožňuje třídit obce v rámci okresu podle
tzv. lexikálního uspořádání, tj. okresní město jako první, ostatní obce abecedně. V položce OM byly dříve hodnoty: 1 = hlavní město, 2 =
krajské město, 3 = okresní město, 9 = jiná obec. Aby byl vojenský újezd jako poslední, byla mu ponechána hodnota 9 a ostatní obce byly
označeny jako 8. Při této příležitosti byly upraveny i ostatní hodnoty: 3 = krajské město v rámci krajů z roku 1960, 4 = další krajské město
(současné). Položka má jen pomocný význam, není součástí standardních položek.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 03a
V prohlížecím programu byla upravena informace o příslušnosti obcí do správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s
rozšířenou působností.V okně CO ZOBRAZIT: OBCE se pro každou obec vypisuje název a kódy obce (KODOB, IČOB), která je sídlem
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností a dále číslo správního obvodu podle číselníků
ČSÚ. Pokud leží sídlo správního obvodu v jiném okrese nežli daná obec, program vypíše název okresu do závorky za názvem obce. V datech je tato informace obsažena v rozdílnosti položek OKPO nebo OKORP od KODOK.
V případě obcí, které patří do správního obvodu městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ale leží zatím v jiném okrese, se
pro nedostatek místa vypisuje "Brandýs n.L.-St. Boleslav (o. Pha-v.)".
Další úpravy v programovém vybavení spočívají v odstranění údajů o sídelních regionálních aglomeracích, střediscích osídlení, sídelních
typech a oblastech cestovního ruchu ze zobrazovaných údajů o obcích, částech obcí, KÚ a ZSJ. Jedná se o bývalé údaje o sídelních
strukturách, které nemají pro většinu uživatelů žádný význam. V datech a ve složitějších volbách byly zatím ponechány.
Nový soubor ÚTJ je zatím pouze v datech, neboť začlenění do obslužného programu představuje příliš velký zásah do struktury programů.
Většina uživatelů, kteří tyto údaje používají (v prvé řadě ČSÚ) pracuje stejně převážně s datovými soubory.
Další změnou je změna pořadí krajů při vypisování podle lexikálního třídění. V současnosti se používají tři způsoby třídění krajů:
- podle zákona o VÚSC z roku 1997: 1. Hlavní město Praha, 2. Středočeský, ... až 14. Zlínský,
- podle jednotek NUTS: 1. Hlavní město Praha, 2. Středočeský, ... až 14. Moravskoslezský,
- podle abecedy: 1. Hlavní město Praha, 2. Jihočeský, ... až 14. Zlínský.
ÚIR-ZSJ dosud respektoval pořadí podle zákona o VÚSC (pořadí zajišťovaly položky KN, KNOK). V současné době však Ministerstvo vnitra tento způsob prakticky úplně opustilo a ve svých vyhláškách uvádí kraje abecedně.
Proto se nyní jednotky vypisují podle pořadí krajů dle kódů NUTS, které používá ve svých výstupech ČSÚ (pořadí zajišťuje položka
KODNUTS), a proto i většina uživatelů. Položky KN, KNOK jsou však v souborech ponechány.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi únor
2003 a říjen 2003 – verze03b a některé aktuální informace pro uživatele.
ÚVOD 03b
Tento přehled (zmeny03b.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt).
Texty jsou předávány ve formátu txt. Lze je jednoduše převést např. do Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů Otevřít soubor : Převést soubor z formátu: "MS-DOS text". V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních
územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn
někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace
pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nové položky, výjimečně změna významu některé položky) a dále popis
změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro
zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové
soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v
nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá
stejně jako text předchozích verzí.
****************
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ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek administrativního
(správního), technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky ISVS v gesci MMR ČR:
- číselník základních sídelních jednotek,
- číselník částí obcí, pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem;
b) číselníky ISVS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
- číselník krajů a okresů,
- číselník obcí,
- číselník městských obvodů a městských částí v hlavním městě Praze a ve statutárních městech; dva posledně jmenované číselníky odpovídají číselníku obcí a číselníku městských částí, jejichž zavedení bylo oznámeno ČSÚ ve Sdělení ze dne 23.7.2002 o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC) s účinností od 1. září 2002 (viz Sbírka zákonů č. 364/2002); tyto nové číselníky
vycházejí ze společného dosavadního číselníku základních územních jednotek (ZÚJ), vedenému ČSÚ, (ovšem bez statutárních měst, členěných na městské obvody nebo městské části); ČSÚ používá pro kódy obcí i městských obvodů a městských částí tzv. IČZÚJ - identifikační číslo základní územní jednotky, které je přidělováno z jediné společné řady. Oba nové číselníky odpovídají souboru OBCE.dbf a
MCAST.dbf v ÚIR-ZSJ. V číselnících ÚIR-ZSJ, kde se vyskytují obě správní úrovně (obce i městské obvody a městské části), jako např. v
číselníku částí obcí a ZSJ) je IČZÚJ ve významu kódu obce označováno jako IČOB (identifikační číslo obce). Číselník obcí obsahuje kromě kódu obce dle ČSÚ (IČZÚJ resp. IČOB), též původní kód obce KODOB, který byl platným kódem obcí v období 1970-1997 a v letech
1993-1997 byl alternativním kódem obce podle Standardu k územní/prostorové identifikaci. V ÚIR-ZSJ je ponechán jako informativní a je
stále používán jednak jako převodník vůči starším statistickým datům (např. sčítání lidu, domů a bytů 1970 apod.), jednak svojí konstrukcí
(je shodný s kódem reprezentativní ZSJ obci) umožňuje snadnou převoditelnost údajů za zaniklé obce do současného administrativně
správního uspořádání. KODOB je kromě toho používán pro vyjádření příslušnosti jednotlivých obcí do správních obvodů úřadů různého
typu (pověřených obecních, stavebních, matričních a nepřímo i finančních);
- číselník katastrálních území a nově též číselník územně technických jednotek - ÚTJ, vedený ČSÚ (číselník ÚTJ je širší nežli číselník KÚ,
neboť zahrnuje i části KÚ v městských obvodech a městských částech statutárních měst a kromě toho nově též administrativní přesahy
vymezení obcí na KÚ ležící v sousední obci); číselníky KÚ a ÚTJ jsou vedeny souběžně ČSÚ v tzv. METIS. ÚIR-ZSJ se tyto číselníky nesnaží nahrazovat, pouze je aktualizuje a vzájemně propojuje k datu společné datové uzávěrky a doplňuje je vybranými informativními údaji, přičemž hlavním cílem je propojení údajů o aktuálním vztahu ZSJ a dílů ZSJ vůči těmto jednotkám;
c) číselník finančních úřadů - na rozdíl od pověřených obecních, stavebních a matričních úřadů, které jsou přímo obecními úřady, jež mají
tuto funkci, finanční úřady představují instituce, které nejsou přímo součástí veřejné správy. V ÚIR-ZSJ je tradičně příslušnost obcí k finančním úřadům vyjádřena kódem sídla obce finančního úřadu, případně jiným způsobem (viz soubor nestandardních jednotek). Číselník
finančních úřadů obsahuje oficiální názvy těchto úřadů, které se liší od názvů obcí, uvádí číslo finančního úřadu z pracovního číselníku MF
ČR a vazbu na číselník obcí;
d) číselníky popisující vymezení správních obvodů - stavebních úřadů, matričních úřadů, obcí s rozšířenou působností a pověřených
obecních úřadů, které byly nově zařazeny pro zlepšení komfortu uživatelů, obsahují však informace, které v ÚIR-ZSJ byly vždy (příslušnost administrativně správních jednotek do správních obvodů), ale v přehlednější podobě (názvy sídel obvodů jsou přímo v tabulce, místo
toho, aby se získávaly propojováním databází);
e) další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování a regionálního politiky (střediska osídlení, sídelní regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu). Už dlouhou dobu se uvažovalo o tom, vyřadit je z obsahu ÚIR-ZSJ, zatím se k tomu však nepřistoupilo z důvodu velké provázanosti všech dat a jejich prezentace v obslužném programu, jakož i s ohledem na uživatele (obecně platí,
že se spoléhají na to, že obsah ÚIR-ZSJ nebude měněn);
f) pomocný pracovní číselník nestandardních jednotek, který obsahuje názvy jednotek, které je nutno v číselnících označit nestandardními
kódy, tj. případy, kdy nelze pro vyjádření vazby použít kód obce nebo okresu, např. názvy finančních úřadů Praha-Jižní Město, PrahaModřany, Brno I až V, Ostrava I až IV, názvy typu "Vojenský újezd ..." a dále pak vysvětlivku "viz jednotlivé městské obvody" nebo "viz
jednotlivé městské části" pro vazbu některých statutárních měst k pověřeným obecním, stavebním, matričním nebo finančním úřadům;
g) pomocný pracovní soubor POLOZKY.dbf, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a od verze říjen 2001 též k 1.3.2001 (předchozí a nejnovější
SLDB), aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj.Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ nebo jeho vybrané části (např. jednotlivé číselníky s vybraným rozsahem položek) jsou zpřístupněny a poskytovány uživatelům
prostřednictvím internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz), v sekci "Územně identifikační registr". Na této stránce je
možno:
- zadávat vyhledávání a prohlížet si výpisy vybraných údajů,
- informovat se o aktuálnosti jednotlivých prvků ÚIR-ZSJ,
- stáhnout si údaje datových souborů ÚIR-ZSJ za jednotlivé kraje nebo za celou ČR,
- stáhnout si data ÚIR-ZSJ včetně obslužného prohlížecího programu jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS za jednotlivé kraje
nebo za celou ČR,
- stáhnout si popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996.
V dnešní době se šíří množství internetových stránek, které obsahují územně identifikační údaje měst a obcí České republiky, ne vždy je v
nich zajištěna spolehlivá aktualizace. To platí i o novém portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz), který obsahuje údaje "zjištěné v terénu", tj. dotazy na obecních úřadech. Platí, že tímto způsobem je možno získat údaje o názvech obcí, které nejsou v souladu s úředními
názvy obcí, evidovanými Ministerstvem vnitra. ÚIR-ZSJ, který úzce spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Českým statistickým úřadem, Zeměměřickým úřadem a dalšími institucemi, naproti tomu uvádí pouze prověřené údaje.
Změny v územním členění státu, názvech obcí a částí obcí jsou vždy zásadně konzultovány s Ministerstvem vnitra (civilně správní úsek),
tak aby věcný obsah číselníku obcí a číselníku částí obcí byl v naprostém souladu s Úředním seznamem obcí a částí obcí, které vede Ministerstvo vnitra. Veškeré změny jsou tedy začleňovány pouze tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné k jejich
publikování v Ústředním věstníku ČR v příštím termínu publikace těchto změn (většinou obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím
obecního zastupitelstva), vždy na základě konzultace s Ministerstvem vnitra, v případě nejasností s obecním úřadem.
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Údaje o obcích, městských obvodech a městských částech a částech obcí vstupují do ÚIR-ADR, který provozuje MPSV prostřednictvím
firmy OKsystem a kde je vytvářen registr adres (ulice a veřejná prostranství a domy ve vazbě na obce a části obcí). Je však třeba upozornit, že v ÚIR-ADR jsou upravovány kódy (ze znakového do numerického vyjádření) a dále jsou tam zcela chybně spojovány stejnojmenné
částí obcí z různých městských částí nebo městských obvodů dohromady, což může vyhovovat tvorbě adres, ale je v rozporu s potřebou
územní identifikace různých jevů (zejména sčítání lidu a další statistiky).
Od konce roku 1999 do srpna 2001 byly do ÚIR-ZSJ průběžně začleňovány změny, vyplývající z revize ZSJ v rámci územní přípravy
SLDB 2001. Tyto změny byly oficiálně uzavřeny k 15.8.2001, avšak ještě ve verzi únor 2002 byly promítnuty do ÚIR-ZSJ některé dodatečné opravy, vyplývající ze závěrečných kontrol a opravy územní struktury k SLDB. Tato etapa, charakterizovaná velkým množstvím změn,
již v zásadě skončila a ÚIR-ZSJ přešel do etapy průběžné údržby a aktualizace v intercenzálním období. V první polovině roku 2003 se
však ještě projevily důsledky územní přípravy sčítání lidu a sice spoluprací na přípravě Statistického lexikonu obcí ČR, který by měl být vydán do konce roku 2003 a který by měl mít stav územního uspořádání k 1.1.2003. Součástí přípravy byla jednak aktualizace územně
správního a sídelního členění republiky ze stavu k 1.3.2001 na stav k 1.1.2003, jednak kontrola a v několika případech oprava tohoto členění.
ÚIR-ZSJ A SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1.3.2001 03b
V předkládané verzi ÚIR-ZSJ (říjen 2003) jsou poprvé zařazeny údaje o počtu obyvatel ze sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 (SLDB
2001). ÚIR-ZSJ používá dva druhy údajů o počtech obyvatel:
- za obce a jednotky z obcí sumarizovatelné (okresy a kraje) uvádí aktualizované počty obyvatel podle údajů tzv. průběžné bilance počtu
obyvatel ČSÚ - k dispozici jsou nyní počty obyvatel ke stavu k 1.1.2003 podle bilance, založené na definitivních počtech obyvatel obcí podle SLDB 2001 a průběžně aktualizované od té doby;
- za ZSJ, resp. díly ZSJ a jednotky z nich sumarizovatelné (městské obvody a městské části, části obce, katastrální území) uvádí údaje o
počtu obyvatel k nejnovějšímu sčítání lidu. Až do verze únor 2003 byly k dispozici údaje z předchozího SLDB 1991, od verze říjen 2003
jsou k dispozici údaje i ze SLDB 2001.
ÚIR-ZSJ proto nyní uvádí pro obce a jednotky z nich skladebné tři údaje o počtu obyvatel: k 1.1.1991, k 1.3.2001 a nejnovější (k
1.1.2003), pro podrobnější územní jednotky uvádí dva údaje o počtu obyvatel: k 1.1.1991 a k 1.3.2001.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 03b
NOVÉ SOUBORY 03b
Umístěním ÚIR-ZSJ na webovskou stránku MMR a zejména díky možnosti stahování datových souborů (od jara 2002) se velmi výrazně
rozšířil okruh uživatelů, a to i takových, kteří neměli do té doby zkušenost s územní identifikací ani s používáním databázových registrů.
Proto se postupně ukázala potřeba zjednodušit způsob prezentace a využívání dat ÚIR-ZSJ. Týká se to zejména příslušnosti jednotek do
správních obvodů různého typu. Tato příslušnost byla od počátku ÚIR-ZSJ v roce 1992 vyjadřována kódem jednotky, která je sídlem příslušného správního obvodu (kód obce, kód městské části nebo městského obvodu) nebo pomocným pracovním kódem (nestandardní kódy). Název sídla správního obvodu byl pak zjišťován databázovým propojením číselníků.
Už ve verzi srpen 2001 byl do ÚIR-ZSJ zařazen soubor FINUR.dbf - soubor finančních úřadů, který propojoval použité kódy s názvy finančních úřadů, které nebyly vždy shodné s názvem nějaké obce (např. Finanční úřad Praha- západ, finanční úřad pro Prahu-Jižní Město,
aj.). V průběhu roku 2003 byly připraveny další soubory.
STUR - stavební úřady,
MATUR - matriční úřady,
ORP - obce s rozšířenou působností,
POU - pověřené obecní úřady.
Tyto nové číselníky se nesnaží nahrazovat číselníky ČSÚ. Jejich smyslem je pouze v jedné databázi (tabulce) spojit kódy sídla správního
obvodu s jeho názvem, slouží tedy jako převodníky, nikoliv jako samostatné datové zdroje. Soubory nerozšiřují ÚIR-ZSJ o další údaje,
pouze zjednodušují jeho využívání. Struktura nových souborů je vysvětlena v dalším novém souboru POLOZKY.dbf (viz dále).
S uživatelským komfortem a se zkvalitněním dokumentace registru souvisí další soubor - POLOZKY.dbf. Protože ÚIR-ZSJ má dlouhou
historii - od roku 1992 - a protože reaguje na aktuální potřeby, mění se občas struktury v něm obsažených souborů, i když se zásadně
nemění názvy akronymů (zkratkových názvů položek). Popis všech nových položek je obsažen ve změnových textech. Často se však objevuje požadavek uživatelů získat někde jednoduchý a rychlý popis všech položek ve strukturách všech datových souborů. Po pokusech s mnoha různými řešeními byl do registru začleněn nový soubor POLOZKY.dbf, který vychází vstříc tomuto požadavku tím, že podává jednoduché vysvětlení významu jednotlivých položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ
Soubor POLOZKY.dbf má následující strukturu:
Field Field Name Type
Width Význam
1 POLOZKA
Character 10 Akronym (zkrácený název) položky
2 TP
Character
1 Typ položky: C=Character, N=Numeric
3 DEL
Numeric
3 Délka
4 DEC
Numeric
1 Počet desetinných míst
5 SOUBOR
Character
8 Soubor, ve kterém se vyskytuje
6 PORS
Character
2 Pořadové číslo souboru (pracovní)
7 PORP
Character
3 Pořadové číslo položky (pracovní)
8 CHARP
Character
7 Poznámka k charakteru položky(standardní, kód ČSÚ, informativní, pracovní, pomocná)
9 VYZNAM
Character 100 Význam položky
Soubor POLOZKY.dbf je možno zobrazit např. v Excelu a setříděním podle položek (sloupců) POLOZKA+PORS je možno získat přehled
všech položek v ÚIR-ZSJ obsažených, kdežto setříděním podle položek (sloupců) PORS+PORP je možno získat popis struktur jednotlivých souborů s vysvětlením významu položek v nich obsažených.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 03b
OB01, OBZSJ01 - počet obyvatel k 1.3.2001, počet obyvatel v ZSJ k 1.3.2001. V květnu 2001 byly ČSÚ publikovány údaje ze sčítání lidu,
domů a bytů k 1.3.2001. Z těchto údajů byl celkový počet obyvatel zařazen do všech souborů ÚIR-ZSJ (jako položka OB01).
V souboru ZSJ.dbf byla navíc doplněna položka OBZSJ01, která vyjadřuje počet obyvatel k 1.3.2001 celé ZSJ (základním záznamem v
souboru ZSJ.dbf je díl ZSJ).
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V některých souborech byla doplněna pracovní pomocná položka KNUTS. Jedná se o pracovní ekvivalent položky KODNUTS - kód okresu podle NUTS. Kód KODNUTS má dvě nevýhody, které vyplývají z toho, že to je kód pro potřeby Eurostatu:
1) kód začíná vždy na "CZ0" - což označuje jednotku České republiky (CZ) a dále tu skutečnost, že úroveň NUTS 1 je shodná s úrovní
NUTS 2 (proto je na třetí pozici vždy "0"),
2) kód je vytvořen tak, že každá úroveň NUTS má jednu cifru v kódu, tj. jestliže Středočeský kraj má 12 okresů, je to vyjádřeno kódy okresů CZ0211 až CZ021C, kde písmena A, B, C označují 10., 11. a 12. jednotku v rámci vyšší úrovně (kraje).
Pracovní kód KNUTS vypouští zbytečnou informaci "CZ0" a nahrazuje poslední číslici dvojčíslím: 1 = 01, 9= 09, A = 10, B = 11, atd. Okres
Benešov má tedy KODNUTS (oficiální kód) = CZ0211, KNUTS (pracovní kód) = 2101, okres Rakovník má KODNUTS = CZ021C, KNUTS
= 2112. Připomínáme, že položka KNUTS (i když tak není nazývána) se běžně používá v praxi ČSÚ, protože má čtyřcifernou numerickou
podobu, která může při vyplňování různých formulářů nahradit dřívější kód okresu (KODOK).
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 03b
V prohlížecím programu byla doplněna informace o počtu obyvatel k 1.3.2001, která byla promítnuta do všech oken za jednotky, kterých
se to týká.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi říjen
2003 a leden 2004 – verze 04a a některé aktuální informace pro uživatele.
ÚVOD 04a
Tento přehled (zmeny04a.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
Texty jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2. Lze je jednoduše převést např. do Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů Otevřít
soubor : Převést soubor z formátu: "MS-DOS text". V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další
informace pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nové položky, výjimečně změna významu některé položky) a
dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti
tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich
upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek administrativního
(správního), technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky ISVS v gesci MMR ČR:
- číselník základních sídelních jednotek,
- číselník částí obcí,
pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem;
b) číselníky ISVS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
- číselník krajů a okresů,
- číselník městských obvodů a městských částí v hlavním městě Praze a ve statutárních městech;
dva posledně jmenované číselníky odpovídají číselníku obcí a číselníku městských částí, jejichž zavedení bylo oznámeno ČSÚ ve Sdělení
ze dne 23.7.2002 o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC) s účinností od 1. září 2002 (viz Sbírka zákonů
č. 364/2002); tyto nové číselníky vycházejí ze společného dosavadního číselníku základních územních jednotek (ZÚJ), vedenému ČSÚ,
(ovšem bez statutárních měst, členěných na městské obvody nebo městské části); ČSÚ používá pro kódy obcí i městských obvodů a
městských částí tzv. IČZÚJ - identifikační číslo základní územní jednotky, které je přidělováno z jediné společné řady. Oba nové číselníky
odpovídají souboru OBCE.dbf a MCAST.dbf v ÚIR-ZSJ. V číselnících ÚIR-ZSJ, kde se vyskytují obě správní úrovně (obce i městské obvody a městské části), jako např. v číselníku částí obcí a ZSJ) je IČZÚJ ve významu kódu obce označováno jako IČOB (identifikační číslo
obce). Číselník obcí obsahuje kromě kódu obce dle ČSÚ (IČZÚJ resp. IČOB), též původní kód obce KODOB, který byl platným kódem obcí v období 1970-1997 a v letech 1993-1997 byl alternativním kódem obce podle Standardu k územní/prostorové identifikaci. V ÚIR-ZSJ je
ponechán jako informativní a je stále používán jednak jako převodník vůči starším statistickým datům (např. sčítání lidu, domů a bytů 1970
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apod.), jednak svojí konstrukcí (je shodný s kódem reprezentativní ZSJ obci) umožňuje snadnou převoditelnost údajů za zaniklé obce do
současného administrativně správního uspořádání. KODOB je kromě toho používán pro vyjádření příslušnosti jednotlivých obcí do správních obvodů úřadů různého typu (stavebních, matričních, obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních a nepřímo i finančních);
- číselník katastrálních území a nově též číselník územně technických
jednotek - ÚTJ, vedený ČSÚ (číselník ÚTJ je širší nežli číselník KÚ, neboť zahrnuje i části KÚ v městských obvodech a městských částech
statutárních měst a kromě toho nově též administrativní přesahy vymezení obcí na KÚ ležící v sousední obci); číselníky KÚ a ÚTJ jsou vedeny souběžně ČSÚ v tzv. METIS. ÚIR-ZSJ se tyto číselníky nesnaží nahrazovat, pouze je aktualizuje a vzájemně propojuje k datu společné datové uzávěrky a doplňuje je vybranými informativními údaji, přičemž hlavním cílem je propojení údajů o aktuálním vztahu ZSJ a dílů ZSJ vůči těmto jednotkám;
c) číselník finančních úřadů - na rozdíl od pověřených obecních, stavebních a matričních úřadů, které jsou přímo obecními úřady, jež mají
tuto funkci, finanční úřady představují instituce, které nejsou přímo součástí veřejné správy. V ÚIR-ZSJ je tradičně příslušnost obcí k finančním úřadům vyjádřena kódem sídla obce finančního úřadu, případně jiným způsobem (viz soubor nestandardních jednotek). Číselník
finančních úřadů obsahuje oficiální názvy těchto úřadů, které se liší od názvů obcí, uvádí číslo finančního úřadu z pracovního číselníku MF
ČR a vazbu na číselník obcí;
d) číselníky popisující vymezení správních obvodů - stavebních úřadů, matričních úřadů, obcí s rozšířenou působností a pověřených
obecních úřadů, které byly nově zařazeny pro zlepšení komfortu uživatelů, obsahují však informace, které v ÚIR-ZSJ byly vždy (příslušnost administrativně správních jednotek do správních obvodů), ale v přehlednější podobě (názvy sídel obvodů jsou přímo v tabulce, místo
toho, aby se získávaly propojováním databází);
e) další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování a regionální politiky, včetně minulých (střediska osídlení,
sídelní regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu). Už dlouhou dobu se uvažovalo o tom, vyřadit je z obsahu ÚIR-ZSJ, zatím se k
tomu však nepřistoupilo z důvodu velké provázanosti všech dat a jejich prezentace v obslužném programu, jakož i s ohledem na uživatele
(obecně platí, že se spoléhají na to, že obsah ÚIR-ZSJ nebude měněn);
f) pomocný pracovní číselník nestandardních jednotek, který obsahuje názvy jednotek, které je nutno v číselnících označit nestandardními
kódy, tj. případy, kdy nelze pro vyjádření vazby použít kód obce nebo okresu, např. názvy finančních úřadů Praha-Jižní Město, PrahaModřany, Brno I až V, Ostrava I až IV, názvy typu "Vojenský újezd ..." a dále pak vysvětlivku "viz jednotlivé městské obvody" nebo "viz
jednotlivé městské části" pro vazbu některých statutárních měst k pověřeným obecním, stavebním, matričním nebo finančním úřadům;
g) pomocný pracovní soubor POLOZKY.dbf, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a od verze říjen 2001 též k 1.3.2001 (předchozí a nejnovější
SLDB), aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ nebo jeho vybrané části (např. jednotlivé číselníky s vybraným rozsahem položek) jsou zpřístupněny a poskytovány uživatelům
prostřednictvím internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz), v sekci "Územně identifikační registr". Na této stránce je
možno:
- zadávat vyhledávání a prohlížet si výpisy vybraných údajů,
- informovat se o aktuálnosti jednotlivých prvků ÚIR-ZSJ,
- stáhnout si údaje datových souborů ÚIR-ZSJ za jednotlivé kraje nebo za celou ČR,
- stáhnout si data ÚIR-ZSJ včetně obslužného prohlížecího programu jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS za jednotlivé kraje
nebo za celou ČR,
- stáhnout si popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996.
V dnešní době se šíří množství internetových stránek, které obsahují územně identifikační údaje měst a obcí České republiky, ne vždy je v
nich zajištěna spolehlivá aktualizace. To platí i o novém portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz), který obsahuje údaje "zjištěné v terénu", tj. dotazy na obecních úřadech. Platí, že tímto způsobem je možno získat údaje o názvech obcí, které nejsou v souladu s úředními
názvy obcí, evidovanými Ministerstvem vnitra. ÚIR-ZSJ, který úzce spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Českým statistickým úřadem, Zeměměřickým úřadem a dalšími institucemi, naproti tomu uvádí pouze prověřené údaje.
Změny v územním členění státu, názvech obcí a částí obcí jsou vždy zásadně konzultovány s Ministerstvem vnitra (civilně správní úsek),
tak aby věcný obsah číselníku obcí a číselníku částí obcí byl v naprostém souladu s Úředním seznamem obcí a částí obcí, které vede Ministerstvo vnitra. Veškeré změny jsou tedy začleňovány pouze tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné k jejich
publikování v Ústředním věstníku ČR v příštím termínu publikace těchto změn (většinou obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím
obecního zastupitelstva), vždy na základě konzultace s Ministerstvem vnitra, v případě nejasností s obecním úřadem. Je třeba poznamenat, že od roku 2003 jsou tyto změny MV evidovány, nejsou však již publikovány ani v Ústředním věstníku, ani jiným způsobem. ÚIR-ZSJ
tak neformálně slouží jako nástroj pro publikování těchto změn. Údaje o obcích, městských obvodech a městských částech a částech obcí
vstupují do ÚIR-ADR, který provozuje MPSV prostřednictvím firmy Oksystem a kde je vytvářen registr adres (ulice a veřejná prostranství a
domy ve vazbě na obce a části obcí). Je však třeba upozornit, že v ÚIR-ADR jsou upravovány kódy (ze znakového do numerického vyjádření) a dále jsou tam zcela chybně spojovány stejnojmenné částí obcí z různých městských částí nebo městských obvodů dohromady, což
může vyhovovat tvorbě adres, ale je v rozporu s potřebou územní identifikace různých jevů (zejména sčítání lidu a další statistiky).
Od konce roku 1999 do srpna 2001 byly do ÚIR-ZSJ průběžně začleňovány změny, vyplývající z revize ZSJ v rámci územní přípravy
SLDB 2001. Tyto změny byly oficiálně uzavřeny k 15.8.2001, avšak ještě ve verzi únor 2002 byly promítnuty do ÚIR-ZSJ některé dodatečné opravy, vyplývající ze závěrečných kontrol a opravy územní struktury k SLDB. Tato etapa, charakterizovaná velkým množstvím změn,
již v zásadě skončila a ÚIR-ZSJ přešel do etapy průběžné údržby a aktualizace v intercenzálním období. V první polovině roku 2003 se
však ještě projevily důsledky územní přípravy sčítání lidu a sice spoluprací na přípravě Statistického lexikonu obcí ČR, který by měl být vydán do konce roku 2003 a který by měl mít stav územního uspořádání k 1.1.2003. Součástí přípravy byla jednak aktualizace územně
správního a sídelního členění republiky ze stavu k 1.3.2001 na stav k 1.1.2003, jednak kontrola a v několika případech oprava tohoto členění.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 04a
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V intercenzálním období plní ÚIR-ZSJ řadu jiných úkolů.
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ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 04a
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroje pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie všech
změn.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ a KÚ 04a
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí a katastrálních území resp. ÚTJ. Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní
identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem, že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód.
Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 % částí obce má kód ze samostatné řady od 400001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ.
Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se
stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou
upraví.
Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost, prostorová odloučenost),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby a
pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódu katastrálním územím a ÚTJ. Všechny kódy KÚ a ÚTJ jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ tím způsobem, že od kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte
metodou Modulo 11 nový kontrolní znak a ten se pak připojí. Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky
číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ vzniká v průměru jedenkrát ročně. Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se
z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové
KÚ Krásenko II. Pokud by se stalo, že by vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ. Tak se postupovalo zejména při vytvoření kódů ÚTJ, která představují přesahy obcí na
KÚ,patřící do jiné obce nebo ÚTJ, které dokumentují neskladebnost městských obvodů/městských částí do KÚ uvnitř statutárních měst.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN VE SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 04a
Zveřejňování změn v administrativně správním členění prožívá v současnosti výraznou krizi. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí
(naposledy 1992, lexikon podle SLDB 2001 s územním uspořádáním k 1.1.2003 se připravuje), který kromě statistických dat obsahoval
úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ. V mezidobí mezi dvěma následujícími cenzy byly administrativní
změny v tomto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných změn i změny připravené k následné publikaci a stal
se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny
(s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy, od té doby je přestalo publikovat úplně. O změnách s
účinností od 2.1.2002 dodnes je možno se dozvědět různými cestami, z nichž ÚIR-ZSJ je nejspolehlivější (všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a příslušné obci), nejpřesnější (protože ke změnám jsou rovnou doplňovány kódy) a nejpřehlednější
(v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled změn za předchozí půlrok). Stručné přehledy změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995 do února 2004), které je možno získat na
www.mmr.cz společně s daty i obslužným programovým vybavením, tak prakticky nahrazují chybějící Přehledy změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí dříve publikované v Ústředním věstníku ČR.
ÚIR-ZSJ slouží rovněž ke zveřejňování informací o tom, že některá obec byla povýšena na město. Podle současné legislativy toto rozhodnutí je v kompetenci předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a nikde se nezveřejňuje. ÚIR-ZSJ získává tyto informace přímo z
kanceláře poslanecké sněmovny.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 04a
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: části obce,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech obecních) lze nyní získat z textu příslušných zákonů a jejich příloh, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů není nikde publikována (vyskytuje
se pouze v interních číselnících ČSÚ).
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 04a
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy 1.3.2001), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (nyní zřejmě 1.1.2003). Protože se územně správní členění dále mění, je třeba data ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění.
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ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a nyní i SLDB 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. U všech současných dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té ZSJ,
do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 04a
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od definičních bodů ZSJ jsou odvozeny definiční body všech ostatních jednotek, dříve ve stovkách metrů, nyní v metrech. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích obvodů
v měřítku 1:10 000 pro celou ČR. Souřadnice definičních bodů slouží pro identifikaci všech vrstev GIS, které obsahují hranice nebo lokalizaci obcí, sídel apod. Grafická složka územního členění státu je do úrovně jednotlivých obcí a katastrálních území k dispozici u Zeměměřického úřadu Praha a je harmonizovaná s daty ÚIR-ZSJ. Územní vymezení ZSJ k datu sčítání lidu 2001 je k dispozici u MMR. Nejnovější
aktualizace hranic ZSJ se předpokládá v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ.
ZMĚNY V SOUBORECH a POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 04a
NOVÉ SOUBORY 04a
Beze změny.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 04a
ICO - identifikační číslo organizace, doplněno z podkladů ČSÚ do souboru OBCE a MCAST pro obce a některé městské obvody/městské
části. Údaje nejsou vyplněny za všechny obce.
PSC_5, PSC_6, PSC_7 - další PSČ, vyskytující se v části obce. Česká pošta, s.p. uvedla nově do souladu číselník PSČ obcí a částí obcí
(ze kterého ÚIR-ZSJ čerpá informace) s číselníkem PSČ jednotlivých dodacích míst. Znamená to, že v částech obce, kde několik domů
(adres) má jiné PSČ nežli zbytek části obce, tato skutečnost je zohledněna v číselníku PSČ obcí a částí obcí tím, že se název části obce
opakuje vícekrát s poznámkou "(část)". Proto ÚIR-ZSJ doplnil nyní další PSČ v části obce. Číselníky České pošty se nezabývají pořadím
PSČ, ÚIR-ZSJ se o to alespoň zhruba pokouší. Pořadí PSČ v části obce vychází tedy z počtů domácností resp. obyvatel, náležejících k
jednotlivým PSČ s přihlédnutím k tomu, zda některé PSČ se vtahuje k poště v místě a s přihlédnutím, zda se jedná o čísla popisná nebo
čísla evidenční (chaty) podle údajů ÚIR-ADR. Všechny tyto informace jsou však do určité míry přibližné, protože jak soubor domů (adres) v
ÚIR-ADR i ve zdrojích České pošty obsahuje mnoho chybných nebo nepřesných údajů a tím i některé vztahy k PSČ mohou být nadbytečné. Položka PSC2, která v počátcích ÚIR-ZSJ obsahovala zašifrovaným způsobem (kvůli úspoře místa) další PSČ v části obce, byla v databázi ponechána kvůli obslužnému programu, doporučuje se však používat jednotlivé položky PSC, PSC_2, PSC_3, PSC_4, PSC_5,
PSC_6, PSC_7.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 04a
V prohlížecím programu bylo doplněno vypisování všech PSČ v částech obce.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi leden
2004 a červenec 2004 – verze 04b a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 04b
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj
do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Zpracování a distribuce až do odvolání probíhá dosavadním
způsobem, včetně zveřejnění ÚIR-ZSJ verze červenec 2004 na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
Poskytování číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek zabezpečuje Český statistický úřad. Byla zahájena integrace
agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů ČSÚ a další odpovídající činnosti.
ÚVOD 04b
Tento přehled (zmeny04b.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt).
Texty jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2. Lze je jednoduše převést např. do Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů Otevřít
soubor : Převést soubor z formátu: "MS-DOS text".
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V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů,
které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně
souhrnně charakterizovány.
Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nové položky, výjimečně změna významu některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší
výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího
jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru).
Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje.
Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže
slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v nových, aktuálních souvislostech.
Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek administrativního
(správního), technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky ISVS, které byly do března 2004 v gesci MMR ČR, od března 2004 přešly pod gesci ČSÚ:
- číselník základních sídelních jednotek,
- číselník částí obcí,
pro tyto číselníky je jediným oficiálním zdrojem a jejich údržba je realizována prostřednictvím ÚIR-ZSJ;
b) číselníky ISVS v plné nebo částečné gesci jiných gestorů:
- číselník krajů a okresů,
- číselník obcí,
- číselník městských obvodů a městských částí v hlavním městě Praze a ve statutárních městech;
dva posledně jmenované číselníky odpovídají číselníku obcí a číselníku městských částí, jejichž zavedení bylo oznámeno ČSÚ ve Sdělení
ze dne 23.7.2002 o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC) s účinností od 1. září 2002 (viz Sbírka zákonů
č. 364/2002); tyto nové číselníky vycházejí ze společného dosavadního číselníku základních územních jednotek (ZÚJ), vedenému ČSÚ,
(ovšem bez statutárních měst, členěných na městské obvody nebo městské části); ČSÚ používá pro kódy obcí i městských obvodů a
městských částí tzv. IČZÚJ - identifikační číslo základní územní jednotky, které je přidělováno z jediné společné řady. Oba nové číselníky
odpovídají souboru OBCE.dbf a MCAST.dbf v ÚIR-ZSJ. V číselnících ÚIR-ZSJ, kde se vyskytují obě správní úrovně (obce i městské obvody a městské části), jako např. v číselníku částí obcí a ZSJ) je IČZÚJ ve významu kódu obce označováno jako IČOB (identifikační číslo
obce). Číselník obcí obsahuje kromě kódu obce dle ČSÚ (IČZÚJ resp. IČOB), též původní kód obce KODOB, který byl platným kódem obcí v období 1970-1997 a v letech 1993-1997 byl alternativním kódem obce podle Standardu k územní/prostorové identifikaci. V ÚIR-ZSJ je
ponechán jako informativní a je stále používán jednak jako převodník vůči starším statistickým datům (např. sčítání lidu, domů a bytů 1970
apod.), jednak svojí konstrukcí (je shodný s kódem reprezentativní ZSJ v obci) umožňuje snadnou převoditelnost údajů za zaniklé obce do
současného administrativně správního uspořádání. KODOB je kromě toho používán pro vyjádření příslušnosti jednotlivých obcí do správních obvodů úřadů různého typu (stavebních, matričních, obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních a nepřímo i finančních);
- číselník katastrálních území a nověji též číselník územně technických jednotek - ÚTJ, vedený ČSÚ (číselník ÚTJ je širší nežli číselník
KÚ, neboť zahrnuje i části KÚ v městských obvodech a městských částech statutárních měst a kromě toho nověji též administrativní přesahy vymezení obcí na KÚ ležící v sousední obci); číselníky KÚ a ÚTJ jsou vedeny souběžně ČSÚ v tzv. METIS.
ÚIR-ZSJ se tyto číselníky nesnaží nahrazovat, pouze je aktualizuje a vzájemně propojuje k datu společné datové uzávěrky a doplňuje je
vybranými informativními údaji, přičemž hlavním cílem je propojení údajů o aktuálním vztahu ZSJ a dílů ZSJ vůči těmto jednotkám;
c) číselník finančních úřadů - na rozdíl od pověřených obecních, stavebních a matričních úřadů, které jsou přímo obecními úřady, jež mají
tuto funkci, finanční úřady představují instituce, které nejsou přímo součástí veřejné správy. V ÚIR-ZSJ je tradičně příslušnost obcí k finančním úřadům vyjádřena kódem sídla obce finančního úřadu, případně jiným způsobem (viz soubor nestandardních jednotek). Číselník
finančních úřadů obsahuje oficiální názvy těchto úřadů, které se liší od názvů obcí, uvádí číslo finančního úřadu z pracovního číselníku MF
ČR a vazbu na číselník obcí;
d) číselníky popisující vymezení správních obvodů - stavebních úřadů, matričních úřadů, obcí s rozšířenou působností a pověřených
obecních úřadů, které byly nově zařazeny pro zlepšení komfortu uživatelů, obsahují však informace, které v ÚIR-ZSJ byly vždy (příslušnost administrativně správních jednotek do správních obvodů), ale v přehlednější podobě (názvy sídel obvodů jsou přímo v tabulce, místo
toho, aby se získávaly propojováním databází);
e) další číselníky resortního charakteru MMR ČR, týkající se územního plánování a regionální politiky, včetně minulých (střediska osídlení,
sídelní regionální aglomerace, oblasti cestovního ruchu). Už dlouhou dobu se uvažovalo o tom, vyřadit je z obsahu ÚIR-ZSJ, zatím se
k tomu však nepřistoupilo z důvodu velké provázanosti všech dat a jejich prezentace v obslužném programu, jakož i s ohledem na uživatele (obecně platí, že se spoléhají na to, že obsah ÚIR-ZSJ nebude měněn);
f) pomocný pracovní číselník nestandardních jednotek, který obsahuje názvy jednotek, které je nutno v číselnících označit nestandardními
kódy, tj. případy, kdy nelze pro vyjádření vazby použít kód obce nebo okresu, např. názvy finančních úřadů Praha-Jižní Město, PrahaModřany, Brno I až V, Ostrava I až IV, názvy typu "Vojenský újezd ..." a dále pak vysvětlivku "viz jednotlivé městské obvody" nebo "viz
jednotlivé městské části" pro vazbu některých statutárních měst k pověřeným obecním, stavebním, matričním nebo finančním úřadům;
g) pomocný pracovní soubor POLOZKY.dbf, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a od verze říjen 2001 též k 1.3.2001 (předchozí a nejnovější
SLDB), aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ nebo jeho vybrané části (např. jednotlivé číselníky s vybraným rozsahem položek) jsou zpřístupněny a poskytovány uživatelům
prostřednictvím internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz), v sekci "Územně identifikační registr". Na této stránce je
možno:
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- zadávat vyhledávání a prohlížet si výpisy vybraných údajů,
- informovat se o aktuálnosti jednotlivých prvků ÚIR-ZSJ,
- stáhnout si údaje datových souborů ÚIR-ZSJ za jednotlivé kraje nebo za celou ČR,
- stáhnout si data ÚIR-ZSJ včetně obslužného prohlížecího programu jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS za jednotlivé kraje
nebo za celou ČR,
- stáhnout si popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996.
V dnešní době se šíří množství internetových stránek, které obsahují územně identifikační údaje měst a obcí České republiky, ne vždy je
v nich zajištěna spolehlivá aktualizace. To platí i o novém portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz), který obsahuje údaje "zjištěné v terénu", tj. dotazy na obecních úřadech. Platí, že tímto způsobem je možno získat údaje o názvech obcí, které nejsou v souladu s úředními
názvy obcí, evidovanými Ministerstvem vnitra. ÚIR-ZSJ, který úzce spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Českým statistickým úřadem, Zeměměřickým úřadem a dalšími institucemi, naproti tomu uvádí pouze prověřené údaje.
Změny v územním členění státu, názvech obcí a částí obcí jsou vždy zásadně konzultovány s Ministerstvem vnitra (civilně správní úsek),
tak aby věcný obsah číselníku obcí a číselníku částí obcí byl v naprostém souladu s Úředním seznamem obcí a částí obcí, které vede Ministerstvo vnitra. Veškeré změny jsou tedy začleňovány pouze tehdy, pokud jsou zdokumentovány v podobě a v úplnosti, potřebné k jejich
publikování v Ústředním věstníku ČR v příštím termínu publikace těchto změn (většinou obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím
obecního zastupitelstva), vždy na základě konzultace s Ministerstvem vnitra, v případě nejasností s obecním úřadem. Je třeba poznamenat, že od roku 2003 jsou tyto změny MV evidovány, nejsou však již publikovány ani v Ústředním věstníku, ani jiným způsobem. MV ČR
má nyní pracovní verzi změn za období 2.1.2002 až 1.1.2004, není však jisté kdy a zdali vůbec dojde k jejich publikaci. ÚIR-ZSJ tak neformálně slouží jako nástroj pro publikování těchto změn.
Údaje o obcích, městských obvodech a městských částech a částech obcí vstupují do ÚIR-ADR, který provozuje MPSV prostřednictvím
firmy Oksystem a kde je vytvářen registr adres (ulice a veřejná prostranství a domy ve vazbě na obce a části obcí). Je však třeba upozornit, že v ÚIR-ADR jsou upravovány kódy (ze znakového do numerického vyjádření) a dále jsou tam zcela chybně spojovány stejnojmenné
částí obcí z různých městských částí nebo městských obvodů dohromady, což může vyhovovat tvorbě adres, ale je v rozporu s potřebou
územní identifikace různých jevů (zejména sčítání lidu a další statistiky). Bude muset zřejmě dojít k rozlišení částí obcí statistických (pro
potřeby statistiky a popisu územně správního uspořádání) a evidenčních (pro přidělování čísel popisných).
Od konce roku 1999 do srpna 2001 byly do ÚIR-ZSJ průběžně začleňovány změny, vyplývající z revize ZSJ v rámci územní přípravy
SLDB 2001. Tyto změny byly oficiálně uzavřeny k 15.8.2001, avšak ještě ve verzi únor 2002 byly promítnuty do ÚIR-ZSJ některé dodatečné opravy, vyplývající ze závěrečných kontrol a opravy územní struktury k SLDB. Tato etapa, charakterizovaná velkým množstvím změn,
již v zásadě skončila a ÚIR-ZSJ přešel do etapy průběžné údržby a aktualizace v intercenzálním období. Tato etapa je charakterizována
tím, že veškeré změny jsou buď:
a) důsledkem promítnutí změn v administrativně správním (změny obcí a částí obcí) nebo územně technickém (katastrální území) členění
státu,nebo
b) důsledkem oprav, zjištěných samotnou údržbou ÚIR-ZSJ nebo údržbou registru sčítacích obvodů.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 04b
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V intercenzálním období plní ÚIR-ZSJ řadu jiných úkolů.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 04b
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie všech
změn. Tuto funkci by měl ÚIR-ZSJ zřejmě plnit v nejbližší době i nadále.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ a KÚ 04b
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí a katastrálních území resp. ÚTJ.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ.
Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se
stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou
upraví. Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost, prostorová odloučenost),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby a
pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódu katastrálním územím a ÚTJ. Všechny kódy KÚ a ÚTJ jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ tím způsobem, že od kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte
metodou Modulo 11 nový kontrolní znak a ten se pak připojí. Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky
číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ vzniká v průměru jedenkrát ročně. Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se
z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové
KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z čísel-
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níku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ. Tak se postupovalo zejména při vytvoření kódů ÚTJ, která představují přesahy obcí na
KÚ,patřící do jiné obce nebo ÚTJ, které dokumentují neskladebnost městských obvodů/městských částí do KÚ uvnitř statutárních měst.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN VE SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 04b
Zveřejňování změn v administrativně správním členění prožívá v současnosti výraznou krizi. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí
(naposledy 1992, lexikon podle SLDB 2001 s územním uspořádáním k 1.7.2004 nebo 1.1.2005 se připravuje), který kromě statistických
dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ. V mezidobí mezi dvěma následujícími cenzy byly
administrativní změny v tomto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se vždy zpožďovalo o mnoho
měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných změn i změny připravené k následné
publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy, od té doby je přestalo publikovat úplně. V současné době existuje pracovní verze změn za období od 2.1.2002 do 1.1.2004, není však jisté kdy a zdali vůbec bude publikována
v Ústředním věstníku ČR. O změnách s účinností od 2.1.2002 dodnes je možno se dozvědět různými cestami, z nichž ÚIR-ZSJ je relativně
nejspolehlivější (všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a příslušné obci), nejpřesnější (protože ke změnám
jsou rovnou doplňovány kódy) a nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled změn za
předchozí půlrok). Stručné přehledy změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995 do
července 2004), které je možno získat na www.mmr.cz společně s daty i obslužným programovým vybavením, tak prakticky nahrazují
chybějící Přehledy změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, dříve publikované v Ústředním věstníku ČR.
ÚIR-ZSJ slouží rovněž ke zveřejňování informací o tom, že některá obec byla povýšena na město. Podle současné legislativy toto rozhodnutí je v kompetenci předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a nikde se nezveřejňuje. ÚIR-ZSJ získává tyto informace přímo z
kanceláře poslanecké sněmovny.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 04b
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: části obce,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z textu
příslušných zákonů a jejich příloh, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů není nikde publikována (vyskytuje
se pouze v interních číselnících ČSÚ).
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 04b
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy 1.3.2001), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (nyní zřejmě 1.7.2004 nebo 1.1.2005). Protože se územně správní členění dále mění, je třeba data ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění.
ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a nyní i SLDB 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. U všech současných dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té ZSJ,
do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou ošetřeny i
opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 04b
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od definičních bodů ZSJ jsou odvozeny definiční body všech ostatních jednotek, dříve ve stovkách metrů, nyní v metrech. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích obvodů
v měřítku 1:10 000 pro celou ČR. Souřadnice definičních bodů, které jsou stále udržovány a případně opravovány, slouží pro identifikaci
všech vrstev GIS, které obsahují hranice nebo lokalizaci obcí, sídel apod. Grafická složka územního členění státu je do úrovně jednotlivých
obcí a katastrálních území k dispozici u Zeměměřického úřadu Praha a je harmonizovaná s daty ÚIR-ZSJ. Územní vymezení ZSJ k datu
sčítání lidu 2001 je k dispozici u MMR. Nejnovější aktualizace hranic ZSJ se předpokládá v rámci údržby grafické složky registru sčítacích
obvodů ČSÚ.
ZMĚNY V SOUBORECH a POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 04b
NOVÉ SOUBORY 04b
Beze změny.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 04b
PCMAT - pořadové číslo matričního úřadu podle číselníku ČSÚ. Bylo zařazeno do souboru obce, městské části a matriční úřady. Věcně je
shodné s položkou KODMA - kód matričního úřadu.
PORMCS - pořadové číslo městské části v rámci správního obvodu. Bylo zavedeno v Praze, kde vyjadřuje abecední pořadí 57 městských
částí v rámci 22 správních obvodů. Ve statutárních městech je PORMCS totožné s posavadní položkou PORMC - pořadové číslo městské
části/městského obvodu.
KODCOB_M, KCM - kód nečleněné části obce podle MPSV a jeho kontrolní znak. V Praze a některých statutárních městech se vyskytuje
situace, že některé části obcí patří do několika městských částí nebo městských obvodů.
V těchto případech je třeba rozlišovat:
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a) části obce statistické, tj. v rámci třídění území na obce – městské části/městské obvody - části obce, které se používá ve všech SLDB,
ve všech statistických lexikonech obcí a ve všech oficiálních seznamech obcí a část obcí, vedených Ministerstvem vnitra; části obce, rozdělené do několika městských částí/městských obvodů, se označují doplňkem "(část") nebo "-část";
b) části obce evidenční, tj. rozdělené části jsou vedeny jako jedna jednotka - slouží pouze pro přidělování čísel popisných v jedné řadě,
pokud tak určí příslušné statutární město resp. jeho magistrát. Tato situace byla v ÚIR-ZSJ řešena již ve verzi 2001b (srpen 2001), kde byly zavedeny položky KDOMCOB. KDC, NAZDOMCOB - kód, kontrolní znak kódu a název dominantní části obce - pro rozdělené části obce
byl vybrán kód jedné části a k tomu doplněn název části obce bez rozdělení. MPSV však ve svém registru ÚIR-ADR zavedlo jiné kódy (bez
domluvy s kýmkoliv jiným). Tyto kódy jsou nyní doplněny jako informativní atributy k částem obcí (jejich formát je upraven podle ostatních
kódu, tj. je rozdělen na vlastní kód a kontrolní znak).
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 04b
V prohlížecím programu byly promítnuty všechny změny, zejména vypisování kódu části obce podle MPSV u dominantních (evidenčních)
částí obce a pořadového čísla matričního úřadu podle ČSÚ. Současně byly odstraněny některé závady, nahlášené uživateli (např. provedení volby "Provést výstup na obrazovku" pro jednu zadanou obec, aj.).
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005 - verze 05a a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 05a
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj
do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Předchozí verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005). Nová verze je prezentována na webových stránkách ČSÚ.
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují
různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem
správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů ČSÚ: legislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů směřující k jednotnému komplexnímu řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
Metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru, kontakty, soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Připravuje se webové prohlížení Registr on-line. Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o
území a výstupů z registru sčítacích obvodů je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu
Praha.
ÚVOD 05a
Tento přehled (zmeny05a.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt).
Texty jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2. Lze je jednoduše převést např. do Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů Otevřít
soubor : Převést soubor z formátu: "MS-DOS text" nebo do prázdného souboru Word: Vložit soubor: zmeny05a.txt - "Kódovaný text" "MS-DOS". V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů
a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze
stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis
všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a dále popis
změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro
zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové
soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v
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nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá
stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek administrativního
(správního), technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních (resp. evidenčních) jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2,
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce evidenční (nový soubor, viz dále),
- COB.dbf - části obce statistické (dříve: části obce),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky včetně dílů,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat),
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci (magistrát, městský, obecní, atd.),
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ,
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a od verze říjen 2001 též k 1.3.2001 (dvě nejnovější SLDB),
aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz). Tam je
možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 05a
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav.
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V intercenzálním období plní ÚIR-ZSJ řadu jiných úkolů.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 05a
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i nadále.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ a KÚ 05a
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí a katastrálních území resp. ÚTJ.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ. Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví.
Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající ZSJ, může nastat několik situací:

41

a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení
neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, prostorová odloučenost od další zástavby),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby a
pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódu katastrálním územím a ÚTJ (územně technickým jednotkám). Všechny kódy KÚ a ÚTJ jsou
odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak, připočte se
hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11 nový kontrolní znak a ten se pak připojí. protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9.
Nové KÚ vzniká v dlouhodobém průměru jedenkrát ročně. Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich
reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ
Krásensko II. Pokud by se stalo, že by vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku
ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ. Tak se postupovalo zejména při vytvoření kódů ÚTJ, která představují přesahy obcí na KÚ, patřící
do jiné obce nebo ÚTJ, které dokumentují neskladebnost městských obvodů/městských částí do KÚ uvnitř Prahy nebo statutárních měst.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN VE SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 05a
Zveřejňování změn v administrativně správním členění prožívá už několik let výraznou krizi. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí
(naposledy 1992, lexikon podle SLDB 2001 s územním uspořádáním k 1.1.2005 se připravuje), který kromě statistických dat obsahoval
úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí mezi dvěma následujícími cenzy byly
administrativní změny vůči tomto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se vždy zpožďovalo o mnoho
měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných změn i změny připravené k následné
publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy, od té doby je přestalo publikovat úplně. O změnách s účinností od 2.1.2002 až dodnes je možno se dozvědět různými cestami, z nichž ÚIR-ZSJ je relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a příslušné obci), nejpřesnější (protože ke změnám jsou rovnou doplňovány kódy) a nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled změn za předchozí půlrok).
Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995
dodnes), které je možno získat na webovských stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením, tak prakticky nahrazují
chybějící Přehledy změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, dříve publikované v Ústředním věstníku ČR.
ÚIR-ZSJ slouží rovněž ke zveřejňování informací o tom, že některá obec byla povýšena na město. Podle současné legislativy toto rozhodnutí je v kompetenci předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a nikde se nezveřejňuje. ÚIR-ZSJ získává tyto informace přímo z
kanceláře poslanecké sněmovny.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 05a
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: části obce,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z textu
příslušných zákonů a jejich příloh, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů není nikde jinde publikována (vyskytuje se pouze v interních číselnících ČSÚ).
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 05a
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (nyní zřejmě 1.1.2005). Protože se územně správní členění dále mění, je třeba
data ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za ní jsou zveřejněny údaje, je díl
ZSJ. ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a nyní i SLDB 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. U všech
současných dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té
ZSJ, do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při
SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 05a
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od definičních bodů ZSJ jsou odvozeny definiční body všech ostatních územních jednotek, dříve
ve stovkách metrů, nyní v metrech. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích
obvodů v měřítku 1:10 000 pro celou ČR. Souřadnice definičních bodů, které jsou stále udržovány a případně opravovány, slouží pro identifikaci všech vrstev GIS, které obsahují hranice nebo lokalizaci obcí, sídel apod. Grafická složka územního členění státu je do úrovně jednotlivých obcí a katastrálních území k dispozici u Zeměměřického úřadu Praha a je harmonizovaná s daty ÚIR-ZSJ. Územní vymezení
ZSJ k datu sčítání lidu 2001 je k dispozici u ČSÚ i MMR. Nejnovější aktualizace hranic ZSJ se předpokládá v rámci údržby grafické složky
registru sčítacích obvodů ČSÚ.
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ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 05a
NOVÉ SOUBORY 05a
ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ - Zavádí se nový číselník částí obcí evidenčních (COBE.dbf), souběžně s dosavadním číselníkem částí obcí,
který se nazývá nově číselníkem částí obcí statistických (COB.dbf).
Termín "část obce" se používá od roku 1960, kdy nahradil do té doby používané termíny "osada" a "městská čtvrť", na které se dělily obce,
případně vybraná města. Současně od 1.7.1960 vešlo v platnost nové územně správní členění dnešní České republiky (7 krajů, 75 okresů
a území hlavního města Prahy), v jehož rámci byla města Praha, Plzeň, Brno a Ostrava rozdělena na obvody, které často nebyly skladebné z tradičních čtvrtí, nově nazývaných částmi obce. Tak vznikly názvy Hradčany (část) v Praze, Brno-město (část) v Brně, atd., neboli
"části částí". Od roku 1990 se toto vnitřní členění změnilo na samosprávné městské obvody (nyní v Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Pardubicích a Ostravě) anebo městské části (v Praze, Brně a Opavě), neskladebnost však zůstala.
Část obce je dlouhodobě definována dvěma způsoby:
1) jako jednotka, která je jakožto část obce uvedena v úředním seznamu obcí a částí obcí, vedeném Ministerstvem vnitra a zveřejňovaném
obvykle v rámci Statistického lexikonu obcí, vydaném v návaznosti na sčítání lidu (1961, 1970, 1980, 1991).
2) jako evidenční jednotka v rámci obce, složená z budov v jedné číselné řadě (většina částí obcí vznikla z původně samostatných obcí,
které si po sloučení většinou ponechávaly samostatnou řadu čísel popisných).
Obě definice platí, část obce musí být oficiálně vyhlášena a musí splňovat podmínku jednotné číselné řady čísel popisných.
Uvádění částí obcí prostřednictvím statistického lexikonu vedlo ovšem k tomu, že části obce nejsou od roku 1961 uváděny v rámci obce,
ale v rámci obvodů, později městských obvodů a městských částí, pokud se na ně město člení, protože Statistický lexikon už svojí podstatou uvádí členění území hierarchickým způsobem, kde každá nižší územní jednotka je skladebná do vyšší územní jednotky. Velkou nevýhodou této praxe byla dlouhodobě kritizovaná skutečnost, že názvy několika členěných částí obce byly shodné: např. Nové Město (část)
se vyskytovalo v Praze 1, 2 a 8. Byla snaha, nějakým způsobem doplnit údaj o příslušnosti k městskému obvodu nebo městské části přímo
do názvu, oficiální názvy však nebylo možno měnit bez schvalování zastupitelstvy Prahy a dotčených statutárních měst a bylo zcela nerealistické snažit se zorganizovat celostátně prosazení takové změny. Jedinou možností bylo zavést názvy neoficiální, tj. alternativní. Proto
byla od února 2001 (v textu zmeny1a.txt) zavedena položka NAZCOBA - název části obce alternativní, která uváděla vedle oficiálního názvu Nové Město (část) i neoficiální, informativní názvy Nové město (Praha 1), Nové Město (Praha 2), atd., stejně jako to v té době začalo
používat MPSV v ÚIR-ADR (Územně identifikační registr adres).
V několika posledních letech se u některých uživatelů začal prosazovat názor, že definice části obce jakožto evidenční jednotky, založené
na jednotné řadě čísel popisných, je jediná "formálně správná". Bylo marné vysvětlování, že takto vymezené části obce nejsou skladebné
do městských obvodů a městských částí, a proto jsou nepoužitelné pro statistické účely, které potřebují odlišit Nové Město (část) v Praze 1
a Nové Město (část) v Praze 2. ÚIR-ZSJ se snažil zohlednit oba pohledy a snažil se najít řešení. Již v roce 2001 (v textu zmeny01b.txt) byly "experimentálně a informativně" zavedeny položky KDOMCOB, KDC, NAZDOMCOB - kód, kontrolní znak a název "dominantní" části
obce, jako reakce na nové pojetí pojmu části obce ve Standardu prostorové identifikaci, verze 4.1. a jako podklad pro diskusi o této změně.
Tehdejší text uváděl následující argumentaci:
"Část obce byla při vzniku číselníku částí obcí chápána (a je tak v ÚIR- ZSJ chápána dosud), jako hierarchická součást správního členění,
obsaženého v úředním seznamu obcí a částí obcí, který je publikován např. ve Statistickém lexikonu obcí 1992. Skladebnost správních
jednotek obec - městská část/městský obvod - část obce - ZSJ nebo díl ZSJ vyžaduje, aby díly části obce v různých městských částech/městských obvodech byly vedeny jako samostatné části obcí, neboť mají různé počty obyvatel. Nové pojetí, prosazené Standardem
je velmi nešťastné, neboť znamená ztrátu informace: z kódu "poslučované" části obce se totiž vůbec nepozná, do které městské části příslušný prvek patří a tím se ve prospěch jakéhosi "purismu" obětuje podrobnost statistických šetření (např. o dokončených bytech). (citováno z textu STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001 - zmeny01b.txt)
V roce 2004 byly dále do ÚIR-ZSJ zavedeny údaje o kódech, které pro tyto "poslučované" části obce používá MPSV v ÚIR-ADR. Byly vyjádřeny položkami KODCOB_M, KCM (kódy části obce podle MPSV). Pro názvy byla využita dosavadní položka NAZDOMCOB, protože
název "dominantní" části obce je totéž jako název "poslučované" části obce.
V průběhu roku 2004 bylo rozhodnuto řešit tuto situaci zavedením dvou číselníků částí obce od 1.1.2005:
- číselník částí obce evidenčních (COBE.dbf), který obsahuje jednotky, které jsou uvedeny ve správním členění jednotlivých obcí jakožto
evidenční jednotky s jednotnou řadou čísel popisných, bez ohledu na členění Prahy a statutárních měst,
- číselník částí obce statistických (COB.dbf), který obsahuje jednotky, která jsou uvedena ve správním členění jednotlivých obcí a jejich
samosprávných skladebných jednotek (městských obvodů a městských částí) jakožto evidenční jednotka s jednotnou řadou čísel popisných, ale se zohledněním vnitřního členění Prahy a statutárních měst.
Toto nové pojetí umožnilo změnit názvy částí obcí statistických, tam kde bylo dosud součástí názvu slovo "(část)" nebo "-část". Rozdělením číselníku částí obce na dva číselníky se názvy částí obce evidenčních zůstávají úředními názvy, schvalovanými obecními zastupitelstvy, kdežto názvy částí obcí statistických (pokud se odlišují) jsou názvy účelových statistických jednotek v kompetenci ČSÚ.
NOVÉ A ZRUŠENÉ POLOŽKY V SOUBORECH 05a
V souboru COB - části obce statistické: V souvislosti se zavedením nového souboru COBE.dbf - části obce evidenční, byly upřesněny položky v souboru COB.dbf - části obce statistické:
- byly doplněny položky:
KODCOBE, KCE, NAZCOBE - kód, kontr. znak a název části obce evidenční,
- byly zrušeny položky:
NAZCOBA - název části obce alternativní, který se nyní stal názvem části obce statistické, tj. byl převeden do položky NAZCOB,
KODCOB_M a KCM - kód evidenční části obce podle MPSV a jeho kontr. znak, byl nyní nahrazen položkami KODCOBE a KCE v těch
případech, kdy se liší od KODCOB+KC,
NAZDOMCOB - název dominantní části obce, byl nyní nahrazen položkou NAZCOBE - název části obce evidenční v těch případech,
kdy položka KODCOBE+KCE se liší od položky KODCOB+KC, v ostatních případech je shodný s položkou NAZCOB.
Další novou položkou v souboru COB je položka PSC_8, tj. osmé PSČ, které se vyskytuje v části obce (domy, které tvoří jednu konkrétní
část obce, náleží v současnosti k 1 až 8 různým poštám).
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Do souboru OBCE byla doplněna položka POROBA - pořadí obce v rámci okresu abecední. Tato doplňková položka udává řazení obce v
okresech, tak že všechny obce a případné vojenské újezdy jsou řazeny podle abecedního pořadí. I nadále používané třídění podle položky
POROB řadí obce v okresech tak, že okresní město je na prvním místě, případný vojenský újezd na posledním a ostatní obce jsou uvedeny abecedně.
Do souboru MCAST byla doplněna položka KODNUTS4 - kód jednotky NUTS 4, která byla naplněna dosavadními daty z položky
KODNUTS. Položka KODNUTS byla naplněna hodnotami ze souboru OKRESY. Změna byla vyvolána situací v Praze, kde se položky
KODNUTS a KODNUTS4 liší. Důvodem bylo, aby bylo možno třídit městské části v Praze buď v rámci 10 obvodů (MO) nebo 22 správních
obvodů (SPRO) uvnitř Prahy jako celku, nikoliv členěné na 15 jednotek NUTS 4.
Do souboru ZSJ byla doplněna položka DODILU, která je dlouhodobě součástí zdrojového registru ZSJ, uživatelům ale dosud nebyla poskytována. Tato položka umožňuje lépe pracovat s převody dat ze sčítání lidu. Je vyplněna pouze u zaniklých dílů ZSJ, tj. u dílů = "9", které zajišťují vazbu mezi díly ZSJ, které existovaly při SLDB, ale nyní neexistují. Kód dílu ZSJ při SLDB 2001 je obsažen v kódu
KODZ01+KZ01+DIL01, kód ZSJ, do které nyní patří, je obsažen v kódu KODZSJ+KZ+DIL, kde DIL = "9". Položka DODILU doplňuje informaci, do kterého současného dílu současné ZSJ je třeba zaniklý díl ZSJ připočíst, aby bylo dosaženo přepočtu dat ze SLDB 2001 (až
dosud bylo možno použít údaj o příslušnosti do části obce, položka DODILU zjednodušuje tento postup).
Do souboru ZSJ byly dále doplněny položky KODCOBE, KCE jakožto vazba na nový číselník částí obce evidenčních a dále položky:
NAZOB - název obce,
NAZMC - název městského obvodu nebo městské části,
NAZCOB - název části obce statistické,
NAZCOBE - název části obce evidenční,
NAZKU - název katastrálního území,
NAZUTJ - název územně technické jednotky,
ZSJ - souhrnná položka KODZSJ+KZ+DIL.
Důvodem pro doplnění těchto položek je skutečnost, že s takto rozšířenými soubory se uživatelům lépe pracuje. Když byl ÚIR-ZSJ v roce
1992 vytvořen, zabíral tehdy cca 40 MB na pevném disku počítače. Proto bylo neúnosné rozšiřovat tento objem začleněním názvů do
souboru ZSJ. Dnes je kapacita počítačů taková, že šetření místem už není třeba, naopak se rozšířil počet uživatelů, který nezačleňují data
do informačních systémů, ale pracují přímo s jednotlivými soubory ve formátu Excel. Z obdobného důvodu byly před několika lety zařazeny samostatné soubory pro stavební, matriční a finanční úřady, kde byly uvedeny jejich plné názvy, na rozdíl od předchozích verzí ÚIRZSJ, kde se názvy odvozovaly z názvů příslušných obcí za pomoci kódů. Názvy byly dále doplněny do souborů ORP (obce s rozšířenou
působností) a POU (obce s pověřeným obecním úřadem) – viz tam.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 05a
V prohlížecím programu byly promítnuty změny v položkách tak, aby se vypisovaly.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi leden
2005 a červenec 2005 - verze 05b a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 05b
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005). Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ ve formě
distribučních verzí ke stažení:

http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů ČSÚ: legislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů směřující k jednotnému komplexnímu
řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
Registr sčítacích obvodů on-line, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru,
kontakty, soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ

http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z registru sčítacích obvodů je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 05b
Tento přehled (zmeny05a.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
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(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),

12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt).
Texty jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2. Lze je jednoduše převést např. do Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů Otevřít
soubor : Převést soubor z formátu: "MS-DOS text" nebo do prázdného souboru Word: Vložit soubor: zmeny05a.txt - "Kódovaný text" "MS-DOS". V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů
a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze
stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis
všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a dále popis
změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro
zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové
soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v
nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá
stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce evidenční (sloužící k číslování domů),
- COB.dbf - části obce statistické (části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky včetně jejich dílů,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat),
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci (magistrát, městský, obecní, atd.),
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ,
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a od verze říjen 2001 též k 1.3.2001 (dvě nejnovější SLDB),
aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz). Tam je
možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 05b
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav. Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve vazbě
na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V intercenzálním období plní ÚIR-ZSJ řadu jiných úkolů.
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ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 05b
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i nadále.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ a KÚ 05b
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (evidenčních i statistických) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ. Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví. Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající
ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, prostorová odloučenost od další zástavby),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby a
pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělena na dva číselníky: částí obcí evidenčních (sloužící k číslování domů) a částí obcí statistických, které zahrnují díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od sedmiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak a označení dílu, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11 nový kontrolní znak a ten se pak připojí. Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ vzniká v dlouhodobém průměru jedenkrát ročně. Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle
názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by
vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ.
Tak se postupovalo zejména při vytvoření kódů ÚTJ, která představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce nebo ÚTJ, které dokumentují neskladebnost městských obvodů/městských částí do KÚ uvnitř Prahy nebo statutárních měst.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 05b
Zveřejňování změn v územně správním členění prožívá už několik let výraznou krizi. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát
za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který
kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí mezi
dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování
změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných
změn i změny připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003
Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně. Od té doby opět nové změny nejsou opět nikde oficiálně publikovány. Protože se jedná nejčastěji o vytvoření nebo zrušení části obce, vznikají tyto změny rozhodnutím obecních zastupitelstev a jsou oznamovány Ministerstvu vnitra a příslušnému katastrálnímu úřadu. V poslední době je možno získat informace též z webovských stránek jednotlivých obcí.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a ověřovány v příslušné obci), nejpřesnější (protože ke změnám jsou
rovnou doplňovány kódy) a současně nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled
změn za předchozí půlrok). Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995 dodnes), které je možno získat na webovských stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením, tak prakticky nahrazují chybějící Přehledy změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, dříve publikované v Ústředním
věstníku ČR.
ÚIR-ZSJ slouží rovněž ke zveřejňování informací o tom, že některá obec se stala městem. Stanovení obce městem je v kompetenci předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ získává tyto informace přímo z kanceláře poslanecké sněmovny.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 05b
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: části obce,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ, který
ji získává z interních číselníků ČSÚ.
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ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 05b
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (nyní k 1.1.2005). Protože se územně správní členění dále mění, je třeba data
ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za ní jsou zveřejněny údaje, je díl ZSJ.
ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a nyní i SLDB 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. U všech současných dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té ZSJ,
do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i
opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 05b
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od definičních bodů ZSJ jsou odvozeny definiční body všech ostatních územních jednotek, dříve
ve stovkách metrů, nyní v metrech. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích
obvodů v měřítku 1:10 000 pro celou ČR. Souřadnice definičních bodů, které jsou stále udržovány a případně opravovány, slouží pro identifikaci všech vrstev GIS, které obsahují hranice nebo lokalizaci obcí, sídel apod. Grafická složka územního členění státu je do úrovně jednotlivých obcí a katastrálních území k dispozici u Zeměměřického úřadu Praha a je harmonizovaná s daty ÚIR-ZSJ. Územní vymezení
ZSJ k datu sčítání lidu 2001 je k dispozici u ČSÚ i MMR. Nejnovější aktualizace hranic ZSJ se předpokládá v rámci údržby grafické složky
registru sčítacích obvodů ČSÚ.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 05b
Beze změn vůči verzi leden 2005.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006- verze 06a a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 06a
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005). Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ ve formě
distribučních verzí ke stažení:

http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů ČSÚ: legislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů směřující k jednotnému komplexnímu
řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
Registr sčítacích obvodů on-line, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru,
kontakty, soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ

http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Od ledna 2006 se změny v územní struktuře promítají v systému Registru sčítacích obvodů průběžně. Změny se zveřejňují na webové
stránce RSO a to pod hesly Novinky (upozornění na změnu - text); Statistika registru ke dni (počty jednotek evidovaných v registru);
Územní, správní, sídelní a statistická struktura (přehled změn - text); Registr on-line (prohlížení databáze územních celků a budov); Ke
stažení (aktuální číselníky - soubory).
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z registru sčítacích obvodů je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 06a
Tento přehled (zmeny05a.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002

(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
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15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt).
Texty jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2. Lze je jednoduše převést např. do Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů Otevřít
soubor : Převést soubor z formátu: "MS-DOS text" nebo do prázdného souboru Word: Vložit soubor: zmeny05a.txt - "Kódovaný text" "MS-DOS". V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů
a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze
stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis
všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a dále popis
změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro
zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové
soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v
nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá
stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce evidenční (sloužící k číslování domů),
- COB.dbf - části obce statistické (části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky včetně jejich dílů,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat),
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci (magistrát, městský, obecní, atd.),
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ,
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a od verze říjen 2001 též k 1.3.2001 (dvě nejnovější SLDB),
aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz). Tam je
možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 06a
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav. Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve vazbě
na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V intercenzálním období plní ÚIR-ZSJ řadu jiných úkolů.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 06a
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
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obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i nadále.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ a KÚ 06a
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (evidenčních i statistických) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ. Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví. Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající
ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení
neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, prostorová odloučenost od další zástavby),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky: částí obcí evidenčních (sloužící k číslování domů) a částí obcí statistických, které zahrnují díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od sedmiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak a označení dílu, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11 nový kontrolní znak a ten se pak připojí. Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ vzniká v dlouhodobém průměru jedenkrát ročně. Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle
názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by
vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ.
Tak se postupovalo zejména při vytvoření kódů ÚTJ, která představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce nebo ÚTJ, které dokumentují neskladebnost městských obvodů/městských částí do KÚ uvnitř Prahy nebo statutárních měst.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 06a
Zveřejňování změn v územně správním členění prožívá už několik let výraznou krizi. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát
za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který
kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí mezi
dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování
změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných
změn i změny připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003
Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně. Od té doby opět nové změny nejsou opět nikde oficiálně publikovány. Protože se jedná nejčastěji o vytvoření nebo zrušení části obce, vznikají tyto změny rozhodnutím obecních zastupitelstev a jsou oznamovány Ministerstvu vnitra a příslušnému katastrálnímu úřadu. V poslední době je možno získat informace též z webovských stránek jednotlivých obcí.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a ověřovány v příslušné obci), nejpřesnější (protože ke změnám jsou
rovnou doplňovány kódy) a současně nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled
změn za předchozí půlrok). Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995 dodnes), které je možno získat na webovských stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením, tak prakticky nahrazují chybějící Přehledy změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, dříve publikované v Ústředním
věstníku ČR.
ÚIR-ZSJ slouží rovněž ke zveřejňování informací o tom, že některá obec se stala městem. Stanovení obce městem je v kompetenci předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ získává tyto informace přímo z kanceláře poslanecké sněmovny.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 06a
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: části obce,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ, který
ji získává z interních číselníků ČSÚ.
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ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 06a
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (nyní k 1.1.2005). Protože se územně správní členění dále mění, je třeba data
ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za ní jsou zveřejněny údaje, je díl ZSJ.
ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a nyní i SLDB 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. U všech současných dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té ZSJ,
do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i
opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 06a
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od definičních bodů ZSJ jsou odvozeny definiční body všech ostatních územních jednotek, dříve
ve stovkách metrů, nyní v metrech. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích
obvodů v měřítku 1:10 000 pro celou ČR. Souřadnice definičních bodů, které jsou stále udržovány a případně opravovány, slouží pro identifikaci všech vrstev GIS, které obsahují hranice nebo lokalizaci obcí, sídel apod. Grafická složka územního členění státu je do úrovně jednotlivých obcí a katastrálních území k dispozici u Zeměměřického úřadu Praha a je harmonizovaná s daty ÚIR-ZSJ. Územní vymezení
ZSJ k datu sčítání lidu 2001 je k dispozici u ČSÚ i MMR. Nejnovější aktualizace hranic ZSJ se předpokládá v rámci údržby grafické složky
registru sčítacích obvodů ČSÚ.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 06a
NOVÉ SOUBORY 06a
Beze změny.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 06a
Nově byly začleněny položky KODFI, CFU, NAZFI, NAZEVFI (tj. kód sídla finančního úřadu, číslo finančního úřadu, název sídla finančního úřadu, název finančního úřadu) do souboru UTJ. Současně byly vytvořeny nové položky KODFI2 a CFU2 (tj. kód sídla druhého finančního úřadu, číslo druhého finančního úřadu) v souboru MCAST.
Tyto změny byly vyvolány potřebou zpřesnění vymezení správních obvodů finančních úřadů. Podle zákona č. 3/2006 Sb., který představuje úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších změn, správní obvody finančních úřadů jsou
skladebné z městských částí v Praze, z městských obvodů a dalších obcí v Ostravě, z katastrálních území v Brně a z obcí a vojenských
újezdů (skladebných do správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo obcí s pověřeným obecním úřadem) v ostatním území. Nejmenší společnou skladebnou územní jednotkou pro tyto struktury jsou územně technické jednotky (ÚTJ), které jsou skladebné jednak do
obcí a městských částí/městských obvodů, jednak do katastrálních území. Proto byly údaje o příslušnosti do správního obvodu finančního
úřadu vloženy do číselníku ÚTJ. Pro většinu uživatelských potřeb však postačuje příslušnost celé obce ke správnímu obvodu finančnímu
úřadu. Proto byly tyto údaje ponechány v souboru OBCE. Toto je nevyhovující pouze v případě tří měst: Prahy, Brna a Ostravy, kde je
ovšem od počátku ÚIR-ZSJ tato vazba vyplněna informací "viz jednotlivé městské části/městské obvody"
Vymezení správních obvodů finančních úřadů v Praze je skladebné z městských částí a v Ostravě z městských obvodů, tj. z údajů v souboru MCAST. V případě Brna jsou tyto obvody skladebné z katastrálních území, do souboru KU.dbf však tyto údaje nelze vložit, protože by
zase nešlo vyjádřit členění Prahy a Ostravy. Pro přesné vymezení je proto třeba jít do souboru UTJ, pro informativní vymezení byly do
souboru MCAST vloženy nové položky KODFI2 a CFU2, které vyjadřují skutečnost, že kromě hlavní příslušnosti městské části, vyjádřené
vazbou KODFI a CFU, patří menší část městské části k dalšímu finančnímu úřadu (je to pouze 7 případů).
Další novou položkou je NAZZSJD - název dílu ZSJ v souboru ZSJ.dbf. Číselník ZSJ je od svého vzniku číselníkem zdvojeným, tj. je současně číselníkem ZSJ a číselníkem dílů ZSJ.
S účinností od 1.1.2006 byly v RSO vytvořeny samostatné názvy dílů ZSJ tak, že k názvu ZSJ se doplňuje označení "díl 1", "díl 2", atd.
Tyto názvy byly nyní začleněny do souboru ZSJ.dbf do samostatné položky NAZZSJ.
Platí tedy:
KODZSJ+KZ, NAZZSJ - kód a název ZSJ,
KODZSJ+KZ+DIL, NAZZSJD - kód a název dílu ZSJ.
Byla zrušena položka PSC2 v souboru COB.dbf. Tato položka v počátcích ÚIR-ZSJ vyjadřovala kódovaně příslušnosti k dalším PSČ. Využívala skutečnosti, že k jedné části obce tehdy patřila maximálně dvě PSČ s výjimkou PSČ ve velkých městech, kde první tři číslice byly
vždy shodné. V poslední době tato položka již nemohla být plnohodnotně udržována.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi únor
2006 a říjen 2006 – verze 06b a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 06b
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005). Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ ve formě
distribučních verzí ke stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů ČSÚ: le-

50

gislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů směřující k jednotnému komplexnímu
řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
Registr sčítacích obvodů on-line, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru,
kontakty, soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Od ledna 2006 se změny v územní struktuře promítají v systému Registru sčítacích obvodů průběžně. Změny se zveřejňují na webové
stránce RSO, a to pod hesly Novinky (upozornění na změnu - text); Statistika registru ke dni (počty jednotek evidovaných v registru);
Územní, správní, sídelní a statistická struktura (přehled změn - text); Registr on-line (prohlížení databáze územních celků a budov); Ke
stažení (aktuální číselníky - soubory).
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z registru sčítacích obvodů je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 06b
Tento přehled (zmeny06a.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt).
Starší texty jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2. Lze je jednoduše převést např. do Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů
Otevřít soubor: Převést soubor z formátu: "MS-DOS text" nebo do prázdného souboru Word: Vložit soubor: zmeny06a.txt - "Kódovaný
text" - "MS-DOS". Novější texty jsou již většinou předávány ve formátu doc programu Word. V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě
uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze.
Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové
položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého
složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje.
Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže
slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně
doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce evidenční (sloužící k číslování domů),
- COB.dbf - části obce statistické (části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky včetně jejich dílů,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
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c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky(udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát, městský, obecní, atd.), nově rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf – typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf – typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem, který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIR-ZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a od verze říjen 2001 též k 1.3.2001 (dvě nejnovější SLDB),
aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz). Tam je
možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 06b
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav.
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V intercenzálním období plní ÚIR-ZSJ řadu jiných úkolů.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 06b
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i nadále.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ a KÚ 06b
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (evidenčních i statistických) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ. Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví.Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající
ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení
neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, prostorová odloučenost od další zástavby),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby a
pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky: částí obcí evidenčních (sloužící k číslování domů) a částí obcí statistických, které zahrnují díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od sedmiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak a označení dílu, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11 nový kontrolní znak a ten se pak připojí. Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ vzniká v dlouhodobém průměru jedenkrát ročně. Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle
názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by
vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ.
Tak se postupovalo zejména při vytvoření kódů ÚTJ, která představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce nebo ÚTJ, které dokumentují neskladebnost městských obvodů/městských částí do KÚ uvnitř Prahy nebo statutárních měst.
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ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 06b
Zveřejňování změn v územně správním členění prožívá už několik let výraznou krizi. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát
za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který
kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí mezi
dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování
změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných
změn i změny připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003
Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně. Od té doby nejsou nové změny opět nikde oficiálně publikovány. Protože se jedná nejčastěji
o vytvoření nebo zrušení části obce, vznikají tyto změny rozhodnutím obecních zastupitelstev a jsou oznamovány Ministerstvu vnitra a příslušnému katastrálnímu úřadu. V poslední době je možno získat informace též z webovských stránek jednotlivých obcí.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a ověřovány v příslušné obci), nejpřesnější (protože ke změnám jsou
rovnou doplňovány kódy) a současně nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled
změn za předchozí půlrok). Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995 dodnes), které je možno získat na webovských stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením, tak prakticky nahrazují chybějící Přehledy změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, dříve publikované v Ústředním
věstníku ČR.
ÚIR-ZSJ slouží rovněž ke zveřejňování informací o tom, že některá obec se stala městem nebo nově též městysem. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ získává tyto informace přímo z kanceláře
poslanecké sněmovny.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 06b
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: části obce,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat
z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ,
který ji získává z interních číselníků ČSÚ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 06b
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (nyní k 1.1.2005). Protože se územně správní členění dále mění, je třeba data
ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou zveřejněny údaje, je díl ZSJ.
ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a nyní i SLDB 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. U všech současných dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té ZSJ,
do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i
opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 06b
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od definičních bodů ZSJ jsou odvozeny definiční body všech ostatních územních jednotek, dříve
ve stovkách metrů, nyní v metrech. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích
obvodů v měřítku 1:10 000 pro celou ČR. Souřadnice definičních bodů, které jsou stále udržovány a případně opravovány, slouží pro identifikaci všech vrstev GIS, které obsahují hranice nebo lokalizaci obcí, sídel apod. Grafická složka územního členění státu je do úrovně jednotlivých obcí a katastrálních území k dispozici u Zeměměřického úřadu Praha a je harmonizovaná s daty ÚIR-ZSJ. Územní vymezení
ZSJ k datu sčítání lidu 2001 je k dispozici u ČSÚ i MMR. Nejnovější aktualizace hranic ZSJ se provádí v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 06b
NOVÉ SOUBORY 06b
Pracovní pomocný soubor UR.dbf – Typ úřadu v obci, resp. přesněji Typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části byl nově rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf – typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf – typ úřadu v městském obvodu/městské části. Důvodem je vytvoření nového typu úřadu (Úřadu městyse) s účinností od
1.7.2006 v novele zákona o obcích – zákon 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, atd.
Číselník UR.dbf obsahoval dosud tyto položky:
UR NAZUR
0 Magistrát hlavního města
v souboru OBCE
1 Magistrát města
v souboru OBCE
2 Úřad města
v souboru OBCE do 11.11.2000 (pak typ 1)
3 Městský úřad
v souboru OBCE
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4 Obecní úřad
v souboru OBCE
5 Obvodní úřad
v souboru MCAST do 11.11.2000 (pak typ 7)
6 Úřad městského obvodu
v souboru MCAST
7 Úřad městské části
v souboru MCAST
8 Místní úřad
v souboru MCAST do 1.11.2000 (pak typ 7)
9 Újezdní úřad vojenského újezdu
v souboru OBCE
Termín „Úřad města“ se používal pro statutární města, která nebyla členěna na městské obvody/městské části (např. České Budějovice,
Hradec Králové, aj.), kdežto „Magistrát“ nebo „Magistrát města“ pro statutární města, členěná na městské obvody/městské části. Od
12.11.2000 se používá pro úřady všech statutárních měst termín „Magistrát města“. Termín „Obvodní úřad“ se používal v Praze pro úřady
městských částí Praha 1 až Praha 10, termín „Místní úřad“ pro ostatní městské části v Praze (např. Praha 11, Praha-Běchovice, aj.). Od
12.11.2000 se pro všechny městské části v Praze používá termín „Úřad městské části“.
Rozdělením číselníku na dva se vytvoří prostor pro nové kódy.
Číselník UROBCE.dbf obsahuje nyní tyto hodnoty:
UR=UROB NAZUR
0 Magistrát hlavního města
1 Magistrát města
2 Úřad města
3 Městský úřad
podle § 3, odst. 1 zákona o obcích
4 Obecní úřad
5 Městský úřad (obnovený)
podle § 3, odst. 3 zákona o obcích
6 Úřad městyse (obnovený)
podle § 3, odst. 4 zákona o obcích
7 Úřad městyse (nový)
podle § 3, odst. 2 zákona o obcích
9 Újezdní úřad vojenského újezdu
Z právního hlediska se nijak neliší obce, které jsou městem podle § 3, odst. 1 (všechna dosud existující města) a obce, které se staly nebo
stanou městy podle § 3, odst. 3 (jsou to obce, které byly městy před 17.5.1954 a které požádají předsedu Poslanecké sněmovny o obnovení tohoto postavení). Stejně tak budou mít stejné postavení obce, které se staly nebo stanou městysy podle § 3, odst. 4 (jsou to obce,
které byly oprávněny používat označení městys přede dnem 17.5.1954 a které požádají předsedu Poslanecké sněmovny o obnovení tohoto postavení) a obce, které se stanou městysy podle § 3, odst. 2 (tj. pokud na základě žádosti obce tak stanoví předseda Poslanecké
sněmovny po vyjádření vlády, tj. zcela nově podle pravidel, která budou teprve stanovena). Z uživatelského hlediska však může být zajímavé sledovat tyto typy obcí odděleně, což pracovní (tj. neoficiální) charakter číselníku umožňuje. V oficiálních seznamech a přehledech
se typy 3 a 5, stejně jako 6 a 7, nebudou od sebe odlišovat.
Číselník URMCAST.dbf obsahuje nyní tyto hodnoty:
UR=URMC NAZUR
1 Magistrát města
5 Obvodní úřad
6 Úřad městského obvodu
7 Úřad městské části
8 Místní úřad
Hodnota URMC=1 tj. Magistrát města se vyskytuje pouze u dvou fiktivních městských obvodů/městských částí – Liberec (nečleněné město) a Opava (nečleněná část města), které zahrnují území, patřící přímo pod správu Magistrátu města Liberce, resp. Magistrátu města
Opavy.
Položka UR má tedy různý význam podle toho, ve kterém souboru se vyskytuje, někdy je shodná s položkou UROB, někdy URMC,
k záměně však nemůže dojít. Významy z číselníku URMCAST.dbf platí pro záznamy v souboru MCAST.dbf, významy z číselníku
UROBCE.dbf platí ve všech ostatních souborech, zejména však v souboru OBCE.dbf. Žádný kód se neruší, zůstávají tedy i dnes nepoužívané typy (pro použití ve starších souborech).
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 06b
V souvislosti s vytvořením nových souborů UROBCE.dbf a URMCAST.dbf byl upraven význam hodnot v položce UR (viz dále).
Současně byly doplněny dvě nové položky UROB – typ úřadu v obci a URMC – typ úřadu v městském obvodu/městské části.
Položka UROB byla doplněna do souborů OBCE, ORP, POU, STUR, MATUR a MCAST, položka URMC byla doplněna do souborů
MCAST, STUR a MATUR. S ohledem na dosavadní uživatele ÚIR-ZSJ, kteří velmi často importují data z datových souborů ÚIR-ZSJ do
svých databází a velmi nutně potřebují, aby se struktura importovaných souborů neměnila, byla v souborech ponechána položka UR. Tato
položka má v souborech OBCE, ORP, POU, STUR a MATUR stejnou hodnotu jako položka UROB, v souboru MCAST má stejnou hodnotu jako položka URMC.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi říjen
2006 a únor 2007 – verze 07a a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 07a
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005). Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ ve formě
distribučních verzí ke stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích obvodů. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů
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ČSÚ: legislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů směřující k jednotnému komplexnímu řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
Registr sčítacích obvodů on-line, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru,
kontakty,soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Od ledna 2006 se změny v územní struktuře promítají v systému Registru sčítacích obvodů průběžně. Změny se zveřejňují na webové
stránce RSO, a to pod hesly Novinky (upozornění na změnu - text); Statistika registru ke dni (počty jednotek evidovaných v registru);
Územní, správní, sídelní a statistická struktura (přehled změn - text); Registr on-line (prohlížení databáze územních celků a budov); Ke
stažení (aktuální číselníky - soubory).
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z registru sčítacích obvodů je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 07a
Tento přehled (zmeny06a.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt).
Starší texty jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2. Lze je jednoduše převést např. do Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů
Otevřít soubor: Převést soubor z formátu: "MS-DOS text" nebo do prázdného souboru Word: Vložit soubor: zmeny06a.txt - "Kódovaný
text" - "MS-DOS". Novější texty jsou již většinou předávány ve formátu doc programu Word. V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě
uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze.
Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové
položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého
složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti
tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží
jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce evidenční (v číselnících ČSÚ: části obce) – slouží k číslování domů),
- COB.dbf - části obce statistické (v číselnících ČSÚ: části obce-díly) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění,
tj.obsahují části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky včetně jejich dílů,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
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- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát, městský, obecní, atd.), nově rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem, který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIR-ZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a od verze říjen 2001 též k 1.3.2001 (dvě nejnovější SLDB),
aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz). Tam je
možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 07a
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav.
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V intercenzálním období plní ÚIR-ZSJ řadu jiných úkolů.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 07a
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i nadále.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ a KÚ 07a
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (evidenčních i statistických) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ. Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví. Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající
ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, prostorová odloučenost od další zástavby),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby a
pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky: částí obcí evidenčních (v číselnících ČSÚ nyní označován jako číselník
částí obcí) - sloužící k číslování domů a částí obcí statistických (v číselnících ČSÚ nyní označován jako číselník částí obcí-dílů), které zahrnují díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od sedmiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak a označení dílu, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11 nový kontrolní znak a ten se pak připojí. Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ vzniká v dlouhodobém průměru jedenkrát ročně. Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle
názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by
vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ.
Tak se postupovalo zejména při vytvoření kódů ÚTJ, která představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce nebo ÚTJ, které dokumentují neskladebnost městských obvodů/městských částí do KÚ uvnitř Prahy nebo statutárních měst.
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ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 07a
Zveřejňování změn v územně správním členění prožívá už několik let výraznou krizi. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát
za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který
kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí mezi
dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování
změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných
změn i změny připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003
Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně. Od té doby nejsou nové změny opět nikde oficiálně publikovány. Protože se jedná nejčastěji
o vytvoření nebo zrušení části obce, vznikají tyto změny rozhodnutím obecních zastupitelstev a jsou oznamovány Ministerstvu vnitra a příslušnému katastrálnímu úřadu. V poslední době je možno získat informace též z webovských stránek jednotlivých obcí.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a ověřovány v příslušné obci), nejpřesnější (protože ke změnám jsou
rovnou doplňovány kódy) a současně nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled
změn za předchozí půlrok). Stručný přehled těchto změn (zejména vznik a zánik obcí a částí obcí) je nyní také uváděn na webovské stránce RSO.
Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995
dodnes), které je možno získat na webovských stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením, tak prakticky nahrazují
chybějící Přehledy změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, dříve publikované v Ústředním věstníku ČR. Jednotlivé popisy
změn jsou spojeny a tématicky uspořádány do souhrnného popisu změn od srpna 1995 dodnes. Tento soubor obsahuje věcně totéž jako
jednotlivé popisy změn mezi následujícími verzemi, umožňuje však rychle vyhledávat konkrétní změnu nebo komentář ke konkrétní položce.
ÚIR-ZSJ slouží rovněž ke zveřejňování informací o tom, že některá obec se stala městem nebo nově též městysem. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ získává tyto informace přímo z kanceláře
poslanecké sněmovny.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 07a
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ, který
ji získává z interních číselníků ČSÚ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 07a
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (nyní k 1.1.2005). Protože se územně správní členění dále mění, je třeba data
ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou zveřejněny údaje, je díl ZSJ.
ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a nyní i SLDB 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. U všech současných dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té ZSJ,
do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i
opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 07a
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od definičních bodů ZSJ jsou odvozeny definiční body všech ostatních územních jednotek, dříve
ve stovkách metrů, nyní v metrech. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích
obvodů v měřítku 1:10 000 pro celou ČR. Souřadnice definičních bodů, které jsou stále udržovány a případně opravovány, slouží pro identifikaci všech vrstev GIS, které obsahují hranice nebo lokalizaci obcí, sídel apod. Grafická složka územního členění státu je do úrovně jednotlivých obcí a katastrálních území k dispozici u Zeměměřického úřadu Praha a je harmonizovaná s daty ÚIR-ZSJ. Územní vymezení
ZSJ k datu sčítání lidu 2001 je k dispozici u ČSÚ i MMR. Nejnovější aktualizace hranic ZSJ se provádí v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 07a
NOVÉ SOUBORY 07a
Beze změn.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH 07a
Beze změn.
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ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 07a
Beze změn.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi únor
2007 a říjen 2007 – verze 07b a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 07b
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005). Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ ve formě
distribučních verzí ke stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ (dále RSO): legislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů
směřující k jednotnému komplexnímu řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
Mezi ÚIR-ZSJ a RSO existují obsahové vazby, kdy ÚIR-ZSJ poskytuje průběžnou dokumentaci o příslušných změnách pro RSO a naopak.
Navíc RSO vytváří a udržuje geografickou část (vektory s atributy) v úzké vazbě na ÚIR-ZSJ, administrativní členění státu, Informační systém katastru nemovitostí a další vlastní zdroje.
Registr sčítacích obvodů on-line, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru,
kontakty, soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Od ledna 2006 se změny v územní struktuře promítají v systému Registru sčítacích obvodů a budov průběžně. Změny se zveřejňují na
webové stránce RSO, a to pod hesly Novinky (upozornění na změnu - text); Statistika registru ke dni(počty jednotek evidovaných v registru); Územní, správní, sídelní a statistická struktura (přehled změn - text); Registr on-line (prohlížení databáze územních celků a budov);
Ke stažení (aktuální číselníky - soubory); Kontakty (pracovníci, telefony, mailové adresy).
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z RSO je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 07b
Tento přehled (zmeny07b.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt),
23) zmeny07a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2006 a únor 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07a.txt).
Texty, které jsou přímou součástí distribučních paketů, jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2. Lze je jednoduše převést např. do
Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů Otevřít soubor: Převést soubor z formátu: "MS-DOS text" nebo do prázdného souboru Word:
Vložit soubor: zmeny06a.txt - "Kódovaný text" - "MS-DOS". Kromě toho je možno si stáhnout texty ve formátu doc programu Word jako
součást přehledů změn. V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány,
někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele,
zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a
dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti
tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak po-
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každé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich
upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce evidenční (v číselnících ČSÚ: části obce) – slouží k číslování domů),
- COB.dbf - části obce statistické (v číselnících ČSÚ: části obce-díly) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění, tj.
obsahují části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky včetně jejich dílů,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát,městský, obecní, atd.), nově rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem, který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIRZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a od verze říjen 2001 též k 1.3.2001 (dvě nejnovější SLDB),
aktuální počty obyvatel obcí, okresů a krajů, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz). Tam je
možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 07b
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav.
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V intercenzálním období plní ÚIR-ZSJ řadu jiných úkolů.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 07b
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i nadále.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ a KÚ 07b
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (evidenčních i statistických) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
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částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ. Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví. Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající
ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, prostorová odloučenost od další zástavby),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby a
pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme nová část obce,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky: částí obcí evidenčních (v číselnících ČSÚ nyní označován jako číselník
částí obcí) - sloužící k číslování domů a částí obcí statistických (v číselnících ČSÚ nyní označován jako číselník částí obcí-dílů), které zahrnují díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od sedmiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak a označení dílu, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se
pak připojí. Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ v poslední letech
žádné nevzniklo. Stále však ještě je evidováno 16 územních přesahů obce na katastrální území v sousední obci a alespoň z některých
těchto přesahů může kdykoliv vzniknout nové katastrální území. V takovém případě se postupuje následujícím způsobem: Pokud uvnitř
nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí
kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží
žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ. Tak se postupovalo zejména při
vytvoření kódů ÚTJ, která představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce nebo ÚTJ, které dokumentují neskladebnost městských obvodů/městských částí do KÚ uvnitř Prahy nebo statutárních měst.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 07b
Zveřejňování změn v územně správním členění se v posledních letech výrazně změnilo. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který
kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí mezi
dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování
změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných
změn i změny připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003
Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně. Od té doby jsou nové změny publikovány jedenkrát ročně na webovské stránce Ministerstva
vnitra. Podrobnosti je pak často možno dohledat na webovských stránek jednotlivých obcí. Žádný z těchto zdrojů však k nově vytvořeným
obcím nebo částem obcí neuvádí jejich kódy.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a ověřovány v příslušné obci), nejpřesnější (protože ke změnám jsou
rovnou doplňovány kódy) a současně nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled
změn za předchozí půlrok). Stručný přehled těchto změn (zejména vznik a zánik obcí a částí obcí), který je plně v souladu s přehledem
změn v ÚIR-ZSJ je nyní také průběžně uváděn na webovské stránce RSO. Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu
ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995 dodnes), které je možno získat na webovských stránkách
společně s daty i obslužným programovým vybavením, se od všech ostatních zdrojů liší především podrobností popisu změn a jejich vzájemnou provázaností. Jednotlivé popisy změn jsou spojeny a tématicky uspořádány do souhrnného popisu změn od srpna 1995 dodnes.
Tento soubor obsahuje věcně totéž jako jednotlivé popisy změn mezi následujícími verzemi, umožňuje však rychle vyhledávat konkrétní
změnu nebo komentář ke konkrétní položce.
ÚIR-ZSJ slouží rovněž ke zveřejňování informací o tom, že některá obec se stala městem nebo nově též městysem. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ získává tyto informace přímo z kanceláře
poslanecké sněmovny, v poslední době se objevují též na webovské stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 07b
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ, který
ji získává z interních číselníků ČSÚ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 07b
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (nyní k 1.1.2005). Protože se územně správní členění dále mění, je třeba data
ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou zveřejněny údaje, je díl ZSJ.
ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a nyní i SLDB 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. U všech současných dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té ZSJ,
do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i
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opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 07b
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od definičních bodů ZSJ jsou odvozeny definiční body všech ostatních územních jednotek, dříve
ve stovkách metrů, nyní v metrech. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích
obvodů v měřítku 1:10 000 pro celou ČR. Souřadnice definičních bodů, které jsou stále udržovány a případně opravovány, slouží pro identifikaci všech vrstev GIS, které obsahují hranice nebo lokalizaci obcí, sídel apod. Grafická složka územního členění státu je do úrovně jednotlivých obcí a katastrálních území k dispozici u Zeměměřického úřadu Praha a je harmonizovaná s daty ÚIR-ZSJ. Územní vymezení
ZSJ k datu sčítání lidu 2001 je k dispozici u ČSÚ i MMR. Nejnovější aktualizace hranic ZSJ se provádí v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 07b
NOVÉ SOUBORY 07b
Beze změn.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POLOŽEK 07b
Úprava dat o výměře
Výměra územních jednotek byla až dosud v ÚIR-ZSJ uváděna v ha na 2 desetinná místa (tj. na ary) v položce VYMERA (Numeric 10,2).
Jsou to údaje ÚHDP (úhrnné hodnoty druhů pozemků), sumarizované Zeměměřickým úřadem z výměr jednotlivých parcel do katastrálních
území vždy k 31.12. a přepočtené na aktuální územně-správní uspořádání. Protože původní zdrojová data jsou k dispozici na m2 a v souvislosti se změnami v RSO, mění se tato položka tak, že je i nadále uváděna v ha, ale na 4 desetinná místa (tj. na m2):
VYMERA (Numeric 12,4). Položka VYMERA je obsažena v souboru katastrálních území (KU.dbf), a dále v souborech OBCE.dbf,
OKRESY.dbf, KRAJE.dbf a OBLASTI.dbf, jako součet výměr katastrálních území, v těchto jednotkách buď zcela, nebo převážně obsažených k danému datu územně-správního uspořádání.
Nová položka VYMERU (Numeric 12,4) - výměra (odhad dle GIS) - je uváděna pro územní jednotky, které nejsou skladebné z celých katastrálních území. Výměra se zjišťuje z grafické vrstvy dílů ZSJ, kde ArcGIS vypočte výměry polygonů jednotlivých dílů ZSJ. Tyto výměry
se pak upraví násobením opravnými koeficienty tak, aby součet ZSJ v jednom konkrétním katastrálním územím byl shodný s výměrou tohoto k.ú. dle údaje Zeměměřického úřadu. Výpočty jsou provedeny s přesností na m2. Nová položka VYMERU je začleněna do souborů
ZSJ.dbf a MCAST.dbf, kde tvoří jediný údaj o výměře. Dále je začleněna do souborů OBCE.dbf a OKRESY.dbf, kde tvoří alternativní údaj
o výměře - zohledňuje územní přesahy přes hranice obcí, kterých je v současnosti v ÚIR-ZSJ evidováno 16, tj. týkají se 32 obcí. Ve dvou
případech leží dvojice obcí v různých okresech, což vytváří alternativní výměru v případě 4 okresů.
Odhadnuté (alternativní) výměry mají rozhodující význam při správném výpočtu hustoty zalidnění, tj. při stanovení počtu obyvatel na km2.
Počet obyvatel obcí je totiž vždy uváděn včetně územních přesahů, a proto je správné územní přesahy započíst i do výměry. Zvláště klíčové je to v případě obce Strýčice v okrese České Budějovice, která dosud (ačkoliv existuje již od 24.11.1990) nemá své vlastní katastrální
území a leží zcela na k.ú. sousední obce Radošovice. Při použití úředních výměr obcí se hustota zalidnění obce Strýčice vůbec nedá stanovit a u obce Radošovice je hrubě zkreslena. To platí ostatně ve větší či menší míře o všech 32 obcích, dotčených přesahy.
Obě položky, VYMERA a VYMERU jsou nově začleněny do souboru UTJ.dbf, kde mají poněkud odlišný význam. Územně technická jednotka je totiž ze své definice buď katastrálním územím nebo jeho částí, oddělenou hranicí základní územní jednotky (obce nebo městské
části nebo městského obvodu). V souboru UTJ je tedy položka VYMERA vyplněna údajem o výměře celého katastrálního území u těch
ÚTJ, které jsou s k.ú. totožné, nebo u těch, které představují hlavní část členěného k.ú. (lze to poznat ze shody kódu k.ú. a ÚTJ). Položka
VYMERU je součtem výměr ZSJ a může být buď shodná s položkou VYMERA (když je ÚTJ shodná s k.ú), může se lišit (pro ÚTJ, které
jsou hlavní částí členěného k.ú), nebo může být jediným údajem (pro ÚTJ, které představují územní přesah obce nebo městské části nebo
městského obvodu).
Úprava dat o počtu obyvatel 2001
V číselnících ÚIR-ZSJ jsou udržovány počty obyvatel k 3.3.1991 a 1.3.2001,přepočtené na aktuální územně správní uspořádání. Tyto přepočty byly až dosud prováděny s využitím dílů ZSJ, existujících při SLDB. ČSÚ, v rámci každoročně aktualizovaného Lexikonu obcí (2005,
2006, 2007), uvádí údaje za jednotky, shodné s ÚIR-ZSJ (tj. za obce, části obcí-díly, ZSJ a ZSJ-díly), ale přepočty provádí s využitím podrobnějšího členění. Tím vznikly rozdíly jednak v případě některých nově vytvořených ZSJ nebo dílů ZSJ, za druhé v případě, kdy byla
opravena příslušnost některých sčítacích obvodů do ZSJ, a tím se změnil jejich počet obyvatel. Tyto změny se týkají 65 dílů ZSJ, 53 ZSJ,
44 dílů částí obce, 42 částí obce, 2 městských částí a 12 obcí.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 07b
Obslužný program byl upraven tak, aby se na obrazovce promítly nové změny v položkách VYMERA a VYMERU.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi říjen
2007 a březen 2008- verze 08a a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 08a
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005). Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ ve formě
distribučních verzí ke stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
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Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ (dále RSO): legislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů
směřující k jednotnému komplexnímu řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
Mezi ÚIR-ZSJ a RSO existují obsahové vazby, kdy ÚIR-ZSJ poskytuje průběžnou dokumentaci o příslušných změnách pro RSO a naopak.
Navíc RSO vytváří a udržuje geografickou část (vektory s atributy) v úzké vazbě na ÚIR-ZSJ, administrativní členění státu, Informační systém katastru nemovitostí a další vlastní zdroje.
Registr sčítacích obvodů on-line, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru,
kontakty, soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Od ledna 2006 se změny v územní struktuře promítají v systému Registru sčítacích obvodů a budov průběžně. Změny se zveřejňují na
webové stránce RSO, a to pod hesly Novinky (upozornění na změnu - text); Statistika registru ke dni(počty jednotek evidovaných v registru); Územní, správní, sídelní a statistická struktura (přehled změn - text); Registr on-line (prohlížení databáze územních celků a budov);
Ke stažení (aktuální číselníky - soubory); Kontakty (pracovníci, telefony, mailové adresy).
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z RSO je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 08a
Tento přehled (zmeny07b.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt),
23) zmeny07a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2006 a únor 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07a.txt),
24) zmeny07b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2007 a říjen 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07b.txt).
Texty, které jsou přímou součástí distribučních paketů, jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2. Lze je jednoduše převést např. do
Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů Otevřít soubor: Převést soubor z formátu: "MS-DOS text" nebo do prázdného souboru Word:
Vložit soubor: zmeny06a.txt - "Kódovaný text" - "MS-DOS". Kromě toho je možno si stáhnout texty ve formátu doc programu Word jako
součást přehledů změn. V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány,
někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele,
zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a
dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti
tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich
upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
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- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce evidenční (v číselnících ČSÚ: části obce) - slouží k číslování domů),
- COB.dbf - části obce statistické (v číselnících ČSÚ: části obce-díly) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění,
tj.obsahují části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky včetně jejich dílů,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát, městský, obecní, atd.), nově rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem,který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIR-ZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a od verze říjen 2001 též k 1.3.2001 (dvě nejnovější SLDB),
aktuální počty obyvatel obcí (a nově též městských částí v Praze), okresů, krajů a oblastí, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků
se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz):
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Tam je možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 08a
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav.
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V intercenzálním období plní ÚIR-ZSJ řadu jiných úkolů.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 08a
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i nadále.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ a KÚ 08a
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (evidenčních i statistických) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód.Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ. Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví. Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající
ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení
neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, prostorová odloučenost od další zástavby),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby a
pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce,
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c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky: částí obcí evidenčních (v číselnících ČSÚ nyní označován jako číselník
částí obcí) - sloužící k číslování domů a částí obcí statistických (v číselnících ČSÚ nyní označován jako číselník částí obcí-dílů), které zahrnují díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od sedmiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak a označení dílu, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se
pak připojí. Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ v poslední letech
žádné nevzniklo. Stále však ještě je evidováno 15 územních přesahů obce na katastrální území v sousední obci (podle stavu od
15.1.2008) a alespoň z některých těchto přesahů může kdykoliv vzniknout nové katastrální území. V takovém případě se postupuje následujícím způsobem: Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by
vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ.
Tak se postupovalo zejména při vytvoření kódů ÚTJ, která představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce nebo ÚTJ, které dokumentují neskladebnost městských obvodů/městských částí do KÚ uvnitř Prahy nebo statutárních měst.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 08a
Zveřejňování změn v územně správním členění se v posledních letech výrazně změnilo. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí
mezi dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných změn i změny připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru
2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně. Od té doby jsou nové změny publikovány jedenkrát ročně na webovské stránce Ministerstva
vnitra. Podrobnosti je pak často možno dohledat na webovských stránek jednotlivých obcí. Žádný z těchto zdrojů však k nově vytvořeným
obcím nebo částem obcí neuvádí jejich kódy.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a ověřovány v příslušné obci a současně jsou prověřovány v rámci
RSO promítnutím změny do atributů jednotlivých dotčených budov), nejpřesnější (protože ke změnám jsou rovnou doplňovány kódy),
nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled změn za předchozí půlrok) a navíc nejpodrobnější (u většiny změn jsou popsány okolnosti a důvody příslušné změny). Přehledný seznam těchto změn (zejména vznik a zánik obcí
a částí obcí), který je z věcného hlediska plně v souladu s přehledem změn v ÚIR-ZSJ, je nyní také průběžně uváděn na webovských
stránkách RSO. Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995 dodnes), které je možno získat na webovských stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením, se od
všech ostatních zdrojů liší především podrobností popisu změn a jejich vzájemnou provázaností. Jednotlivé popisy změn jsou spojeny a
tématicky uspořádány do souhrnného popisu změn od srpna 1995 dodnes. Tento soubor obsahuje věcně totéž jako jednotlivé popisy
změn mezi následujícími verzemi, umožňuje však rychle vyhledávat konkrétní změnu nebo komentář ke konkrétní položce.
ÚIR-ZSJ slouží rovněž ke zveřejňování informací o tom, že některá obec se stala městem nebo městysem. Uvádí rovněž jmenovitě z toho
vyplývající změny v názvech matričních a stavebních úřadů. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ v minulosti získával tyto informace přímo z kanceláře poslanecké sněmovny, v poslední době
se objevují též na webovské stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 08a
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ, který
ji získává z interních číselníků ČSÚ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 08a
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001),případně datové uzávěrky statistického lexikonu (nyní k 1.1.2005).Protože se územně správní členění dále mění, je třeba data
ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou zveřejněny údaje, je díl ZSJ.
ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a nyní i SLDB 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. U všech současných dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té ZSJ,
do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i
opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 08a
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
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na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od definičních bodů ZSJ jsou odvozeny definiční body všech ostatních územních jednotek, dříve
ve stovkách metrů, nyní v metrech. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích
obvodů v měřítku 1:10 000 pro celou ČR. Souřadnice definičních bodů, které jsou stále udržovány a případně opravovány, slouží pro identifikaci všech vrstev GIS, které obsahují hranice nebo lokalizaci obcí, sídel apod. Grafická složka územního členění státu je do úrovně jednotlivých obcí a katastrálních území k dispozici u Zeměměřického úřadu Praha a je harmonizovaná s daty ÚIR-ZSJ. Územní vymezení
ZSJ k datu sčítání lidu 2001 je k dispozici u ČSÚ i MMR. Nejnovější aktualizace hranic ZSJ se provádí v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 08a
NOVÉ SOUBORY 08a
Beze změn.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POLOŽEK 08a
Úprava kódů okresů, položka LAU1, KODNUTS, KODNUTS4
S účinností od 1.1.2008 byl systém statistických jednotek NUTS rozdělen,v souladu se systémem Eurostatu, na dvě části:
- klasifikace CZ-NUTS, která zahrnuje územní jednotky NUTS 2 (oblasti) a NUTS 3 (kraje),
- systém LAU (Local Admininistrative Units), který zahrnuje územní jednotky LAU1 (okresy) a LAU2 (obce).
V praxi to znamená, že se v ÚIR-ZSJ doplňuje položka LAU1 jakožto aktuální kód okresu, používaný ČSÚ, do všech souborů, ve kterých
se kód okresu vyskytuje. Jsou to soubory: OKRESY, OBCE, ORP (obce s rozšířenou působností), POU (obce s pověřeným obecním úřadem), STUR (stavební úřady),MATUR (matriční úřady), FINUR (finanční úřady), MCAST (městské části a městské obvody), COBE (části
obce), COB (části obce-díly), KU (katastrální území), UTJ (územně technické jednotky), ZSJ (základní sídelní jednotky) a další pomocné a
odvozené soubory. Jejich plný seznam je v souboru POLOZKY. Nová položka LAU1 tedy nahrazuje dosavadní položku KODNUTS ve významu KODNUTS4. Liší se od ní pouze tím, že Praha již není rozdělena na 15 jednotek KODNUTS4, ale tvoří jedinou jednotku LAU1.
Všude jinde je LAU1 shodný s dosavadním kódem KODNUTS s výjimkou kraje Vysočina a kraje Jihomoravského, kde došlo ke změně
hodnot kódů NUTS (viz dále). Protože se však dá předpokládat, že mnoho uživatelů importuje data ÚIR-ZSJ do svých aplikací a změna
KODNUTS(4) na LAU1 je čistě formální, je položka KODNUTS v souborech ponechána a je aktualizována společně s položkou LAU1,
takže obsahuje zcela stejné hodnoty.
Naproti tomu položka KODNUTS4, která byla v ÚIR-ZSJ obsažena pouze v souboru MCAST, kde vyjadřovala příslušnost městských částí
Prahy do 15 jednotek NUTS4, byla zrušena, protože uvedené členění na 15 jednotek bylo zrušeno.
Doplnění aktuálních počtů obyvatel městských částí v Praze
V číselnících ÚIR-ZSJ jsou udržovány počty obyvatel dvojím způsobem:
- pro obce a územní celky z nich skladebné (okresy, kraje, oblasti) se uvádějí počty obyvatel k 3.3.1991 a 1.3.2001 a dále aktuální počty
podle nejnovějších údajů ČSÚ, získané průběžnou bilancí pohybu obyvatelstva podle obcí (nyní k 1.1.2008),
- pro jednotky menší nežli jsou obce (městské části a městské obvody, části obce, k.ú. a ÚTJ, ZSJ) jsou to pouze počty obyvatel k
3.3.1991 a 1.3.2001, protože data za podrobné územní jednotky se obecně zjišťují pouze jednou za deset let v rámci SLDB. Výjimkou je
ale hlavní město Praha, kde krajské pracoviště zpracovává bilanci pohybu obyvatelstva až do úrovně ZSJ, skladebných do vyšších územních jednotek. Do souboru MCAST se proto zavádí položka OBAKT, která je vyplněna údaji pro městské části v Praze, nikoliv v jiných
městech, členěných na městské části nebo městské obvody.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 08a
Obslužný program byl upraven tak, aby se na obrazovce objevily aktuální počty obyvatel za městské části Prahy a aby se tam neobjevovaly jednotky NUTS4 v Praze. Položky LAU1 jsou uvedeny v datových souborech, na obrazovce se to však neprojeví, protože kódy okresů
jsou tam uváděny slovně (kód okresu), bez označení názvu položky.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi březen 2008 a říjen 2008 - verze 08b a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 08b
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005). Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ ve formě
distribučních verzí ke stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ (dále RSO): legislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů
směřující k jednotnému komplexnímu řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
Mezi ÚIR-ZSJ a RSO existují obsahové vazby, kdy ÚIR-ZSJ poskytuje průběžnou dokumentaci o příslušných změnách pro RSO a naopak.
Navíc RSO vytváří a udržuje geografickou část (vektory s atributy) v úzké vazbě na ÚIR-ZSJ, administrativní členění státu, Informační systém katastru nemovitostí a další vlastní zdroje.
Registr sčítacích obvodů on-line, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru,
kontakty, soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
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Od ledna 2006 se změny v územní struktuře promítají v systému Registru sčítacích obvodů a budov průběžně. Změny se zveřejňují na
webové stránce RSO, a to pod hesly Novinky (upozornění na změnu - text); Statistika registru ke dni(počty jednotek evidovaných v registru); Územní, správní, sídelní a statistická struktura (přehled změn - text); Registr on-line (prohlížení databáze územních celků a budov);
Ke stažení (aktuální číselníky - soubory); Kontakty (pracovníci, telefony, mailové adresy).
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z RSO je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 08b
Tento přehled (zmeny07b.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt),
23) zmeny07a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2006 a únor 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07a.txt),
24) zmeny07b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2007 a říjen 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07b.txt),
25) zmeny08a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2007 a březen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08a.txt).
Texty, které jsou přímou součástí distribučních paketů, jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2. Lze je jednoduše převést např. do
Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů Otevřít soubor: Převést soubor z formátu: "MS-DOS text" nebo do prázdného souboru Word:
Vložit soubor: zmeny06a.txt - "Kódovaný text" - "MS-DOS". Kromě toho je možno si stáhnout texty ve formátu doc programu Word jako
součást přehledů změn. V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány,
někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele,
zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a
dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti
tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich
upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce evidenční (v číselnících ČSÚ: části obce) - slouží k číslování domů),
- COB.dbf - části obce statistické (v číselnících ČSÚ: části obce-díly) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění,
tj.obsahují části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky včetně jejich dílů,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
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c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát, městský, obecní, atd.), nově rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem,který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIR-ZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a od verze říjen 2001 též k 1.3.2001 (dvě nejnovější SLDB),
aktuální počty obyvatel obcí (a nově též městských částí v Praze), okresů, krajů a oblastí, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků
se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz):
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Tam je možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 08b
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav.
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V intercenzálním období plní ÚIR-ZSJ řadu jiných úkolů.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 08b
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i nadále.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ, KÚ A ÚTJ 08b
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (evidenčních i statistických) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město
v Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ. Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci
údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ.
Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví. Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení
neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, prostorová odloučenost od další zástavby),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby a
pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky: částí obcí evidenčních (v číselnících ČSÚ nyní označován jako číselník
částí obcí) - sloužící k číslování domů a částí obcí statistických (v číselnících ČSÚ nyní označován jako číselník částí obcí-dílů), které zahrnují díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od sedmiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak a označení dílu, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se
pak připojí. Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ v poslední letech
žádné nevzniklo. Stále však ještě je evidováno 15 územních přesahů obce na katastrální území v sousední obci (podle stavu od
15.1.2008) a alespoň z některých těchto přesahů může kdykoliv vzniknout nové katastrální území. V takovém případě se postupuje následujícím způsobem: Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle ná-
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zvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by
vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ.
Stejným způsobem jako kódy KÚ se vytvářejí kódy ÚTJ, které vyjadřují neskladebnost městských částí(městských obvodů do KÚ v Praze
a členěných statutárních městech nebo představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce. V roce 2008 vzniklo 6 nových ÚTJ. Jejich kódy byly vytvořeny dvojím způsobem:
a) V Praze byly 4 případy oddělených polygonů existujících ÚTJ převedeny na samostatné ÚTJ. V rámci nové ÚTJ byla vybrána reprezentativní ZSJ a od jejího kódu byl vytvořen kód nové ÚTJ.
b) Ve dvou případech byly vytvořeny nové ÚTJ jako zcela nové prostorové jednotky, tvořící druhé polygony dvou KÚ. V těchto případech
byly napřed vytvořeny dvě nové ZSJ se zcela novým kódem a s názvem, jehož součástí bylo označení "(oddělená část)". Od jejich kódu
byly pak vytvořeny kódy nových ÚTJ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 08b
Zveřejňování změn v územně správním členění se v posledních letech výrazně změnilo. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí
mezi dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných změn i změny připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru
2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně. Od té doby jsou nové změny publikovány jedenkrát ročně na webovské stránce Ministerstva
vnitra. Podrobnosti je pak často možno dohledat na webovských stránek jednotlivých obcí. Žádný z těchto zdrojů však k nově vytvořeným
obcím nebo částem obcí neuvádí jejich kódy.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a ověřovány v příslušné obci a současně jsou prověřovány v rámci
RSO promítnutím změny do atributů jednotlivých dotčených budov), nejpřesnější (protože ke změnám jsou rovnou doplňovány kódy),
nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled změn za předchozí půlrok) a navíc nejpodrobnější (u většiny změn jsou popsány okolnosti a důvody příslušné změny). Přehledný seznam těchto změn (zejména vznik a zánik obcí
a částí obcí, doplněný jejich kódy), který je z věcného hlediska plně v souladu s přehledem změn v ÚIR-ZSJ, je nyní také průběžně uváděn
na webovských stránkách RSO.
Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995
dodnes), které je možno získat na webovských stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením, se od všech ostatních
zdrojů liší především podrobností popisu změn a jejich vzájemnou provázaností. Jednotlivé popisy změn jsou spojeny a tématicky uspořádány do souhrnného popisu změn od srpna 1995 dodnes. Tento soubor obsahuje věcně totéž jako jednotlivé popisy změn mezi následujícími verzemi, umožňuje však rychle vyhledávat konkrétní změnu nebo komentář ke konkrétní položce.
ÚIR-ZSJ rovněž uvádí informace o tom, že některá obec se stala městem nebo městysem. Uvádí rovněž jmenovitě z toho vyplývající
změny v názvech matričních a stavebních úřadů. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ v minulosti získával tyto informace přímo z kanceláře poslanecké sněmovny, v poslední době se objevují
na webovské stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 08b
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ, který
ji získává z interních číselníků ČSÚ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 08b
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001),případně datové uzávěrky statistického lexikonu (nyní k 1.1.2005).Protože se územně správní členění dále mění, je třeba data
ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou zveřejněny údaje, je díl ZSJ.
ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a nyní i SLDB 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. U všech současných dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té ZSJ,
do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i
opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 08b
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od definičních bodů ZSJ jsou odvozeny definiční body všech ostatních územních jednotek, dříve
ve stovkách metrů, nyní v metrech. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích
obvodů v měřítku 1:10 000 pro celou ČR. Souřadnice definičních bodů, které jsou stále udržovány a případně opravovány, slouží pro identifikaci všech vrstev GIS, které obsahují hranice nebo lokalizaci obcí, sídel apod. Grafická složka územního členění státu je do úrovně jednotlivých obcí a katastrálních území k dispozici u Zeměměřického úřadu Praha a je harmonizovaná s daty ÚIR-ZSJ. Územní vymezení
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ZSJ k datu sčítání lidu 2001 je k dispozici u ČSÚ i MMR. Nejnovější aktualizace hranic ZSJ se provádí v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 08b
NOVÉ SOUBORY 08b
Beze změn.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POLOŽEK 08b
Změny v souboru ÚTJ
Na základě domluvy mezi Zeměměřickým úřadem a Českým statistickým úřadem došlo během roku 2008 ke dvěma důležitým změnám
v souboru ÚTJ.
Za prvé byly všechny prostorově oddělené polygony ÚTJ důsledně vymezeny jako samostatné ÚTJ. Vznikly tím nové ÚTJ dvojího typu:
a) Nové ÚTJ, které jsou oddělenými polygony katastrálních území. ČÚZK se snaží systematicky dosáhnout situace, kdy každé katastrální území bude tvořeno jediným polygonem - prostorově jednotným celkem. Protože bylo na jaře 2008 zjištěno, že dvě katastrální území jsou stále ještě tvořeny dvěma prostorově oddělenými polygony. Bylo dohodnuto, že do doby, dokud budou oddělené polygony existovat, budou identifikovány jako samostatné ÚTJ, které budou označeny názvem k.ú. + "díl 1" pro ÚTJ shodnou téměř úplně s dosavadním
k.ú. a název k.ú. + "díl 2" pro malý oddělený polygon (podrobně viz: "Vznik ÚTJ" a "Změny názvů ÚTJ"). Pro tyto případy byla nově rozšířena položka TU (typ ÚTJ) o další hodnoty (viz dále).
b) Nové ÚTJ, které jsou oddělenými polygony ÚTJ v rámci katastrálních území. Tyto případy existovaly od roku 1960, ale teprve nyní
dostávají oddělené polygony samostatný kód a název (podrobně viz: "Vznik ÚTJ" a "Změny názvů ÚTJ").
Za druhé došlo na základě dohody mezi Zeměměřickým úřadem a Českým statistickým úřadem ke sjednocení pravidel tvorby názvů ÚTJ.
ÚTJ vznikly od 1.7.1960, kdy velká města (Praha, Plzeň, Brno a Ostrava) byla rozdělena na obvody, které nebyly skladebné z katastrálních území. ČSÚ, který pracuje s hierarchicky skladebnými jednotkami, tedy vytvořil z dílů katastrálních území, patřících do různých obvodů, nové jednotky, zvané územně technické jednotky. V roce 1979 byl pojem územně technické jednotky zobecněn tak, že zahrnoval i celá
katastrální území. ÚTJ jsou nyní definovány jako jednotky, které jsou vymezeny jako katastrální území nebo jeho část, oddělená hranicí
základní územní jednotky, tj. hranicí obce, městského obvodu nebo městské část. Na základě této definice byly od roku 2002 vymezeny
jako další ÚTJ přesahy obcí na katastrální území v sousední obci (jsou odděleny provizorní přibližnou hranicí obce) a od roku 2008 oddělené polygony katastrálních území nebo ÚTJ (jsou opět prostorově odděleny hranicí ZÚJ od hlavního polygonu).
Na základě požadavku Zeměměřického úřadu bylo provedeno sjednocení názvů ÚTJ, které vznikaly v různé době postupně od roku 1960
a podle poněkud odlišných pravidel, podle toho, zda se jednalo o ÚTJ v Praze nebo ve statutárních městech nebo o přesahy anebo o další
polygony. Zvláště bylo požadováno, aby ÚTJ, pokud nemá stejné vymezení jako k.ú., měla i odlišný název. To až dosud neplatilo pro případy ÚTJ, které tvoří k.ú., ze kterého je oddělena ÚTJ, tvořící obecní přesah. Výsledkem je řešení, kdy název ÚTJ je tvořen názvem k.ú.,
za kterým je za pomlčkou připojen název ZÚJ. Jedinou výjimku představuje název ZÚJ Opava (nečleněná část), který je zkrácen pouze
na název Opava, protože nejde o skutečnou ZÚJ, ale pouze o statistickou bilanční jednotku bez úřadu městské části.
Nové názvy nejsou vůbec ideální, některé jsou velmi dlouhé a velmi komplikované, 3 názvy jsou delší než 40 znaků (bylo třeba rozšířit
délku položky) a nejdelší název je Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-Severní Terasa. Je to daň za to, že názvy jsou jednoduše a logicky vytvořeny a je z nich zřejmý vztah vůči katastrálnímu území i ZÚJ. Kromě toho ÚTJ představují mezi územními jednotkami jakousi anomálii
(neskladebnost technických jednotek do jednotek správních), a ta anomálnost je oprávněně zdůrazněna složitým názvem.
Obě změny se promítly do náplně položky TU (typ ÚTJ) a definice jejích hodnot: Položka TU se rozšiřuje o dva nové typy: KD a DK. Pro
úplnost jsou uvedeny též všechny dosavadní typy (citováno podle textu zmeny03a.doc z jara 2003), ale jejich definice jsou upraveny s ohledem na aktuální situaci:
TU - typ ÚTJ - pracovní informační, zcela neoficiální vysvětlující položka (může se podle potřeby měnit):
KU - ÚTJ zcela shodné s KÚ (kódem, názvem, vymezením),
KM - ÚTJ shodné s KÚ kódem a základem názvu, představuje hlavní neboli dominantní ÚTJ z několika ÚTJ v různých městských částech,
na něž se KÚ dělí,
KO - ÚTJ shodné s KÚ kódem a základem názvu, představuje hlavní neboli dominantní ÚTJ z několika ÚTJ v různých městských obvodech, na něž se KÚ dělí,
UM - ÚTJ představující díl KÚ v další městské části, má odlišný kód, ale shodný základ názvu,
UO - ÚTJ představující díl KÚ v dalším městském obvodě, má odlišný kód, ale shodný základ názvu,
KC - ÚTJ shodné s KÚ kódem a základem názvu, ale nikoliv vymezením (je z něj oddělen administrativní přesah části obce ze sousední
obce),
KZ - ÚTJ shodné s KÚ kódem a základem názvu, ale nikoliv vymezením (je z něj oddělen administrativní přesah ZSJ ze sousední obce),
AC - "provizorní" ÚTJ, obsahující administrativní přesah části obce na KÚ v jiné obci, má odlišný kód, ale shodný základ názvu,
AZ - "provizorní" ÚTJ, obsahující administrativní přesah ZSJ na KÚ v jiné obci, má odlišný kód, ale shodný základ názvu,
Nově se vytvářejí nové typy ÚTJ:
KD - ÚTJ shodné s KÚ kódem a základem názvu, ale nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon KÚ, které je složeno ze dvou
prostorově oddělených polygonů KÚ), název je doplněn přívlastkem "díl 1"; je to přechodný typ, který bude v rámci současné činnosti Zeměměřického úřadu brzy zrušen,
DK - ÚTJ shodné s KÚ základem názvu, ale nikoliv kódem a vymezením (představuje druhý polygon KÚ, které je složeno ze dvou prostorově oddělených polygonů KÚ), název je doplněn přívlastkem "díl 2"; je to přechodný typ, který bude v rámci současné činnosti Zeměměřického úřadu brzy zrušen.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 08b
Beze změn.
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STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi říjen
2008 a únor 2009 - verze 09a a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 09a
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005). Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ ve formě
distribučních verzí ke stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ (dále RSO): legislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů
směřující k jednotnému komplexnímu řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
Mezi ÚIR-ZSJ a RSO existují obsahové vazby, kdy ÚIR-ZSJ poskytuje průběžnou dokumentaci o příslušných změnách pro RSO a naopak.
Navíc RSO vytváří a udržuje geografickou část (vektory s atributy) v úzké vazbě na ÚIR-ZSJ, administrativní členění státu, Informační systém katastru nemovitostí a další vlastní zdroje.
Registr sčítacích obvodů on-line, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru,
kontakty, soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Od ledna 2006 se změny v územní struktuře promítají v systému Registru sčítacích obvodů a budov průběžně. Změny se zveřejňují na
webové stránce RSO, a to pod hesly Novinky (upozornění na změnu - text); Statistika registru ke dni(počty jednotek evidovaných v registru); Územní, správní, sídelní a statistická struktura (přehled změn - text); Registr on-line (prohlížení databáze územních celků a budov);
Ke stažení (aktuální číselníky - soubory); Kontakty (pracovníci, telefony, mailové adresy).
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z RSO je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 09a
Tento přehled (zmeny07b.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt),
23) zmeny07a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2006 a únor 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07a.txt),
24) zmeny07b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2007 a říjen 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07b.txt),
25) zmeny08a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2007 a březen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08a.txt),
26) zmeny08b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2008 a říjen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08b.txt).
Texty, které jsou přímou součástí distribučních paketů, jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2. Lze je jednoduše převést např. do
Wordu kódu 1250 (Windows) pomocí příkazů Otevřít soubor: Převést soubor z formátu: "MS-DOS text" nebo do prázdného souboru Word:
Vložit soubor: zmeny06a.txt - "Kódovaný text" - "MS-DOS". Kromě toho je možno si stáhnout texty ve formátu doc programu Word jako
součást přehledů změn. V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány,
někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele,
zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a
dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti
tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak po-
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každé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich
upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce evidenční (v číselnících ČSÚ: části obce) - slouží k číslování domů),
- COB.dbf - části obce statistické (v číselnících ČSÚ: části obce-díly) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění,
tj.obsahují části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky včetně jejich dílů,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát, městský, obecní, atd.), nově rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem,který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIR-ZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a od verze říjen 2001 též k 1.3.2001 (dvě nejnovější SLDB),
aktuální počty obyvatel obcí (a nově též městských částí v Praze), okresů, krajů a oblastí, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků
se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz):
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Tam je možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
V případě potřeby je nabídnuta ke stažení mimořádná aktualizační verze. Stalo se to na začátku roku 2009, v době, kdy nastaly závažnější
administrativní změny (jedna nová obec, jedna obec zanikla), tak aby údaje o nové obci (název, kódy, vymezení, členění) byly co nejdříve
k dispozici uživatelům. Verze byla označena jako 082a1, resp.08b_aktualizace1 a obsahovala aktualizační program se změnovými daty.
Po rozbalení v adresáři verze ÚIR-ZSJ (říjen 2008) provedla aktualizaci souborů registru na stav k 1.1.2009. Aktualizace byla doprovázena
popisem změn za období 12.11.2008 až 1.1.2009. Tyto změny nebudou archivovány, protože jsou zahrnuty do nyní předkládaných změn
zmeny09a.txt/doc.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 09a
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav. Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve vazbě
na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let.
V letošním roce začíná období územní přípravy sčítání lidu 2009-2011, takže v brzké době bude ÚIR-ZSJ opět sloužit jako jeden z nástrojů
revize ZSJ (i když jinak než při minulém SLDB). Zatím však, z hlediska údržby registru, stále ještě probíhá intercenzální období, kdy ÚIRZSJ plní řadu jiných úkolů.
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ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 09a
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i nadále.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ, KÚ A ÚTJ 09a
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (evidenčních i statistických) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město
v Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ. Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci
údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ.
Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví. Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení
neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, ale může být i méně, zejména ale prostorová odloučenost
od další zástavby ve stejném katastrálním území),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby a
pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky: částí obcí evidenčních (v číselnících ČSÚ nyní označován jako číselník
částí obcí) - sloužící k číslování domů a částí obcí statistických (v číselnících ČSÚ nyní označován jako číselník částí obcí-dílů), které zahrnují díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od sedmiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak a označení dílu, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se
pak připojí. Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ v poslední letech
žádné nevzniklo. Stále však ještě je evidováno 15 územních přesahů obce na katastrální území v sousední obci (podle stavu od
15.1.2008) a alespoň z některých těchto přesahů může kdykoliv vzniknout nové katastrální území. V takovém případě se postupuje následujícím způsobem: Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by
vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ.
Stejným způsobem jako kódy KÚ se vytvářejí kódy ÚTJ, které vyjadřují neskladebnost městských částí(městských obvodů do KÚ v Praze
a členěných statutárních městech nebo představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce. V roce 2008 vzniklo 6 nových ÚTJ. Jejich kódy byly vytvořeny dvojím způsobem:
a) V Praze byly 4 případy oddělených polygonů existujících ÚTJ převedeny na samostatné ÚTJ. V rámci nové ÚTJ byla vybrána reprezentativní ZSJ a od jejího kódu byl vytvořen kód nové ÚTJ.
b) Ve dvou případech byly vytvořeny nové ÚTJ jako zcela nové prostorové jednotky, tvořící druhé polygony dvou KÚ. V těchto případech
byly napřed vytvořeny dvě nové ZSJ se zcela novým kódem a s názvem, jehož součástí bylo označení "(oddělená část)". Od jejich kódu
byly pak vytvořeny kódy nových ÚTJ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 09a
Zveřejňování změn v územně správním členění se v posledních letech výrazně změnilo. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí
mezi dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných změn i změny připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru
2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně. Od té doby jsou nové změny publikovány jedenkrát ročně na webovské stránce Ministerstva
vnitra. Podrobnosti je pak často možno dohledat na webovských stránkách jednotlivých obcí. Žádný z těchto zdrojů však k nově vytvořeným obcím nebo částem obcí neuvádí jejich kódy.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a ověřovány v příslušné obci a současně jsou prověřovány v rámci
RSO promítnutím změny do atributů jednotlivých dotčených budov), nejpřesnější (protože ke změnám jsou rovnou doplňovány kódy),
nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled změn za předchozí půlrok) a navíc nejpodrobnější (u většiny změn jsou popsány okolnosti a důvody příslušné změny). Přehledný seznam těchto změn (zejména vznik a zánik obcí
a částí obcí, doplněný jejich kódy), který je z věcného hlediska plně v souladu s přehledem změn v ÚIR-ZSJ, je nyní také průběžně uváděn
na webovských stránkách RSO. Tyto stránky nyní slouží k oznamování kódů nově vzniklých obcí a částí obce nejširší veřejnosti.
Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995
dodnes), které je možno získat na webovských stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením, se od všech ostatních
zdrojů liší především podrobností popisu změn a jejich vzájemnou provázaností. Jednotlivé popisy změn jsou spojeny a tématicky uspořá-
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dány do souhrnného popisu změn od srpna 1995 dodnes. Tento soubor obsahuje věcně totéž jako jednotlivé popisy změn mezi následujícími verzemi, umožňuje však rychle vyhledávat konkrétní změnu nebo komentář ke konkrétní položce.
ÚIR-ZSJ rovněž uvádí informace o tom, že některá obec se stala městem nebo městysem. Uvádí rovněž jmenovitě z toho vyplývající
změny v názvech matričních a stavebních úřadů. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ v minulosti získával tyto informace přímo z kanceláře poslanecké sněmovny, v poslední době se objevují
na webovské stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 09a
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ, který
ji získává z interních číselníků ČSÚ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 09a
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001),případně datové uzávěrky statistického lexikonu (nyní k 1.1.2005).Protože se územně správní členění dále mění, je třeba data
ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou zveřejněny údaje, je díl ZSJ.
ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a nyní i SLDB 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. U všech současných dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té ZSJ,
do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i
opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 09a
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od definičních bodů ZSJ jsou odvozeny definiční body všech ostatních územních jednotek, dříve
ve stovkách metrů, nyní v metrech. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích
obvodů v měřítku 1:10 000 pro celou ČR. Souřadnice definičních bodů, které jsou stále udržovány a případně opravovány, slouží pro identifikaci všech vrstev GIS, které obsahují hranice nebo lokalizaci obcí, sídel apod. Grafická složka územního členění státu je do úrovně jednotlivých obcí a katastrálních území k dispozici u Zeměměřického úřadu Praha a je harmonizovaná s daty ÚIR-ZSJ. Územní vymezení
ZSJ k datu sčítání lidu 2001 je k dispozici u ČSÚ i MMR. Nejnovější aktualizace hranic ZSJ se provádí v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 09a
NOVÉ SOUBORY 09a
Beze změn.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POLOŽEK 09a
Beze změn.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 09a
Beze změn.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi únor
2009 a září 2009 - verze 09b a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 09b
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005).
Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ pod názvem "Prohlížeč ÚIR-ZSJ" ve formě distribučních verzí ke
stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ (dále RSO): legislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů
směřující k jednotnému komplexnímu řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
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Mezi ÚIR-ZSJ a RSO existují obsahové vazby, kdy ÚIR-ZSJ poskytuje průběžnou dokumentaci o příslušných změnách pro RSO a naopak.
Navíc RSO vytváří a udržuje geografickou část (vektory s atributy) v úzké vazbě na ÚIR-ZSJ, administrativní členění státu, Informační systém katastru nemovitostí a další vlastní zdroje.
Registr sčítacích obvodů on-line, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru,
kontakty, soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z RSO je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 09b
Tento přehled (zmeny09b.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt),
23) zmeny07a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2006 a únor 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07a.txt),
24) zmeny07b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2007 a říjen 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07b.txt),
25) zmeny08a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2007 a březen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08a.txt),
26) zmeny08b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2008 a říjen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08b.txt),
27) zmeny09a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2008 a únor 2009
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09a.txt).
Texty, které jsou přímou součástí distribučních paketů, jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2 (jako součást distribučních paketů),
resp. ve formátu programu Word jako součást přehledů změn. V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou
podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto
jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti
jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň
informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce evidenční (v číselnících ČSÚ: části obce) – slouží k číslování domů),
- COB.dbf - části obce statistické (v číselnících ČSÚ: části obce díly) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění, tj.
obsahují části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
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- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky,
- ZSJD.dbf - základní sídelní jednotky díly,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát, městský, obecní, atd.), nově rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem, který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIR-ZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a 1.3.2001 (dvě poslední SLDB), aktuální počty obyvatel obcí
(a nově též městských částí v Praze), okresů, krajů a oblastí, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz):
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Tam je možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
V případě potřeby je nabídnuta ke stažení mimořádná aktualizační verze. Stalo se to na začátku roku 2009, v době, kdy nastaly závažnější
administrativní změny (jedna nová obec, jedna obec zanikla), tak aby údaje o nové obci (název, kódy, vymezení, členění) byly co nejdříve
k dispozici uživatelům. Verze byla označena jako 082a1, resp. 08b_aktualizace1 a obsahovala aktualizační program se změnovými daty.
Po rozbalení v adresáři verze ÚIR-ZSJ (říjen 2008) provedla aktualizaci souborů registru na stav k 1.1.2009. Aktualizace byla doprovázena
popisem změn za období 12.11.2008 až 1.1.2009. Tyto změny nejsou archivovány, protože byly později zahrnuty do změn zmeny09a.txt/doc.
Obdobný postup se předpokládá nyní, kdy k předkládané verzi 092 (resp. 09b) se připravuje aktualizovaná verze 092a1, která upraví
předkládanou verzi na stav k 1.1.2010 tak, aby tam byla promítnut vznik nové obce Petrov nad Desnou a aby mohla sloužit do doby, kdy
vznikne regulérní verze 10a.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 09b
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav.
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let.
V letošním roce začíná období územní přípravy sčítání lidu 2009-2011, takže v brzké době bude ÚIR-ZSJ opět sloužit jako jeden z nástrojů
revize ZSJ (i když jinak než při minulém SLDB). V předkládané verzi ÚIR-ZSJ, z hlediska údržby registru, stále ještě zčásti probíhá intercenzální období, kdy ÚIR-ZSJ plní řadu jiných úkolů a zčásti již začíná období územní přípravy SLDB 2011.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 09b
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i nadále.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ, KÚ a ÚTJ 09b
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (evidenčních i statistických) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
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částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ. Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví. Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající
ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení
neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, ale může být i méně, zejména ale prostorová odloučenost
od další zástavby ve stejném katastrálním území),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby a
pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky:
- číselník částí obcí evidenčních (v číselnících ČSÚ označován jako číselník částí obcí) - slouží k číslování domů,
- číselník částí obcí statistických (v číselnících ČSÚ označován jako číselník částí obcí dílů), zahrnuje navíc díly částí obcí v různých
městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od sedmiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak a označení dílu, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se
pak připojí. Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ v poslední letech
žádné nevzniklo. Stále však ještě je evidováno 15 územních přesahů obce na katastrální území v sousední obci a alespoň z některých
těchto přesahů může kdykoliv vzniknout nové katastrální území. V takovém případě se postupuje následujícím způsobem: Pokud uvnitř
nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí
kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží
žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ.
Stejným způsobem jako kódy KÚ se vytvářejí kódy ÚTJ (územně technických jednotek), které vyjadřují neskladebnost městských částí/městských obvodů do KÚ v Praze a členěných statutárních městech nebo představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce nebo
označují prostorově oddělené části KÚ nebo ÚTJ. ÚTJ vznikají v poslední době relativně často v rámci podrobných kontrol vzájemné skladebnosti obcí, městských částí a městských obvodů na jedné straně a KÚ na druhé straně. Jejich kódy se vytvářejí obdobným způsobem
jako kódy KÚ. Např. v roce 2008 vzniklo několik nových ÚTJ a při stanovení jejich kódů se postupovalo dvojím způsobem:
a) V Praze byly 4 případy oddělených polygonů existujících ÚTJ převedeny na samostatné ÚTJ. V rámci nové ÚTJ byla vybrána reprezentativní ZSJ a od jejího kódu byl vytvořen kód nové ÚTJ.
b) Ve dvou případech byly vytvořeny nové ÚTJ jako zcela nové prostorové jednotky, tvořící druhé polygony dvou KÚ. V těchto případech
byly napřed vytvořeny dvě nové ZSJ se zcela novým kódem a s názvem, jehož součástí bylo označení "(oddělená část)". Od jejich kódu
byly pak vytvořeny kódy nových ÚTJ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 09b
Zveřejňování změn v územně správním členění se v posledních letech výrazně změnilo. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí
mezi dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných změn i změny již schválené a připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním
věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně. Od té doby jsou nové změny publikovány jedenkrát ročně na webovské stránce Ministerstva
vnitra. Podrobnosti je pak často možno dohledat na webovských stránkách jednotlivých obcí. Žádný z těchto zdrojů však k nově vytvořeným obcím nebo částem obcí neuvádí jejich kódy.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a ověřovány v příslušné obci a současně jsou prověřovány v rámci
RSO promítnutím změny do atributů jednotlivých dotčených budov), nejpřesnější (protože ke změnám jsou rovnou doplňovány kódy),
nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled změn za předchozí půlrok) a navíc nejpodrobnější (u většiny změn jsou popsány okolnosti a důvody příslušné změny). Přehledný seznam těchto změn (zejména vznik a zánik obcí
a částí obcí, doplněný jejich kódy), který je z věcného hlediska plně v souladu s přehledem změn v ÚIR-ZSJ, je nyní také průběžně uváděn
na webovských stránkách RSO. Tyto stránky nyní slouží k oznamování kódů nově vzniklých obcí a částí obce nejširší veřejnosti. Kromě
toho jsou provázány na podrobné popisy všech změn RSO až do úrovně jednotlivých statistických obvodů a budov v nich.
Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995
dodnes), které je možno získat na webovských stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením, se od všech ostatních
zdrojů liší především podrobností popisu změn a jejich vzájemnou provázaností. Jednotlivé popisy změn jsou spojeny a tematicky uspořádány do souhrnného popisu změn od srpna 1995 dodnes. Tento soubor obsahuje věcně totéž jako jednotlivé popisy změn mezi následujícími verzemi, umožňuje však rychle vyhledávat konkrétní změnu nebo komentář ke konkrétní položce.
ÚIR-ZSJ rovněž uvádí informace o tom, že některá obec se stala městem nebo městysem. Uvádí také jmenovitě z toho vyplývající změny
v názvech matričních a stavebních úřadů. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ v minulosti získával tyto informace přímo z kanceláře poslanecké sněmovny, v poslední době se objevují na též webovské stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 09b
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích prostorových jednotek zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
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- administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce,
části obcí díly,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat
z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ,
který ji získává z interních číselníků ČSÚ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 09b
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (k 1.1.2005 a dále pak každoroční aktualizace). Protože se územně správní
členění mění, je třeba data ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou
zveřejněny údaje, je díl ZSJ. ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání.
U všech aktuálních dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý
díl 9 té ZSJ, do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou
provedeny i opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při
SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění. Při přepočtech je
třeba pracovat místo aktuální identifikace KODZSJ+KZ+DIL S identifikací platnou k datu SLDB, tj . KODZ01+KZ01+DIL01. Z tohoto důvodu vůbec nevadí, že v jedné ZSJ může existovat několik dílů 9, které mají na první pohled shodnou identifikaci (tj. KODZSJ+KZ+DIL). Důvod, proč jsou vůbec v registru uvedeny, je v tom, že mají různou identifikaci k datu SLDB, tj . KODZ01+KZ01+DIL01.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 09b
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od souřadnic definičních bodů ZSJ byly pak odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, původně ve stovkách metrů. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí
registru sčítacích obvodů v měřítku 1:10 000 případně podrobnějším pro celou ČR a souřadnice byly upřesněny na metry.
V současné době se aktualizace hranic ZSJ provádí v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ a údaje o souřadnicích
ZSJ jsou provázány na tento zdroj.
V nejnovější verzi ÚIR-ZSJ je nově začleněn soubor ZSJ dílů, který obsahuje souřadnice jednotlivých dílů ZSJ - předtím měly všechny díly
uvedeny jednotné souřadnice celé ZSJ. Od souřadnic definičních bodů dílů ZSJ jsou odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, uváděné nyní v metrech (výhledově se připravuje přesnost v cm, protože to je přesnost souřadnic budov v Katastru nemovitostí).
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 09b
NOVÉ SOUBORY 09b
Nový soubor ZSJ dílů (ZSJD.dbf)
Od samého počátku soubor ZSJ (ZSJ.dbf) zahrnoval údaje o členění ZSJ na jednotlivé díly. Kdysi dávno (před SLDB 2001) to byly díly
ZSJ ve vztahu vůči částem obcí (označované díl 1,2,...) a vůči katastrálním územím (označované díl A,B,...). V rámci SLDB 2001 byly díly
A,B,... zrušeny, protože byl přijat model, že ZSJ musí být skladebné do katastrálních území a nesmí přesahovat přes jejich hranice, takže
zůstalo pouze členění na díly 1,2,...
V nejnovější verzi ÚIR-ZSJ se soubor ZSJ rozděluje na dva soubory:
- ZSJ.dbf, který obsahuje pouze údaje, vztahující se k ZSJ jako celku, tj. byly odstraněny všechny údaje, týkající se dílů ZSJ, tj. zejména
údaje o vazbách na části obce,
- ZSJD.dbf, tj. soubor ZSJ dílů, který je shodný se soubory ZSJ.dbf z předchozích distribucí ÚIR-ZSJ.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POLOŽEK 09b
Úprava kódů územní identifikace
V rámci územní přípravy SLDB 2011 a přípravy spolupráce s budoucím registrem RÚIAN (registr územní identifikace a nemovitostí), se
provádějí některé formální úpravy položek registru tak, aby se zjednodušila komunikace mezi všemi těmito registry.
V první řadě se jedná o podobu kódů územní identifikace. Tyto kódy mají od svého počátku v roce 1970 podobu pětiznakového kódu,
ke kterému se přidává kontrolní znak, vypočtený metodou ADDO MODULO 11. Jeho původní smysl byl v tom, že pomocí kontrolního
programu se daly odhalit záznamy, kde při zpracování dat za pomoci děrných štítků byl kód špatně zadán. Používáním kódu včetně kontrolního znaku se postupně dospělo k situaci, že kontrolní znak se stal součástí kódu, který se tak změnil z pětiznakového na šestiznakový.
ÚIR-ZSJ se snažil až dosud udržet ideu, že kódy územní identifikace jsou pětiznakové a že kontrolní znak k nim přistupuje navíc, a proto
je uváděn samostatně. Vzhledem k dosavadnímu pojetí ÚIR-ZSJ a s ohledem na některé tradiční uživatele tuto ideu udržujeme i nadále,
s ohledem na jiné uživatele ale nově současně uvádíme i věcně shodný šestiznakový kód, vytvořený sloučením vlastního kódu s kontrolním znakem. V registru je nový, sloučený kód odlišen názvem příslušné položky (např. KOD_KU = KODKU+KU).
Konkrétně to znamená, že se do souborů vkládají nové, sloučené položky:
Nová položka = dosavadní položky - význam položky
KOD_ZSJ = KODZSJ+KZ - kód ZSJ
KOD_ZSJ_D = KODZSJ+KZ+DIL - kód ZSJ dílu
KOD_CAST = KODCOBE+KCE - kód části obce
KOD_CAST_D = KODCOB+KC - kód části obce dílu
KOD_KU = KODKU+KK - kód katastrálního území
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KOD_UTJ = KODUTJ+KU - kód ÚTJ
Vložením těchto položek se z věcného hlediska nic nemění, jenom se zvyšuje komfort uživatelů, kteří soubory ÚIR-ZSJ propojují se soubory z jiných zdrojů.
Vložení dalších názvů prvků územní identifikace
V souladu s výše uvedeným cílem (propojování registrů a zvýšení komfortu pro uživatele) je navíc rozšířena struktura některých souborů:
do souboru COB.dbf jsou dále doplněny položky NAZOB, NAZMC a PORMCS,
do souboru COBE.dbf je dále doplněna položka NAZOB,
do souboru KU.dbf je dále doplněna položka NAZOB,
do souboru UTJ.dbf jsou dále doplněny položky NAZOB a NAZMC.
Všechny tyto změny směřují k tomu aby DBF soubory, které obsahují kódy nadřazených územních jednotek, obsahovaly i jejich názvy a
aby se tak zjednodušilo jejich používání.
Nové kódy stavebních úřadů
Od 1.1.2009 byl v rámci ČSÚ zrušen předchozí číselník stavebních úřadů a byl nahrazen novým číselníkem ZJSOP, který má ale tu vlastnost, že to je vnitřní (pracovní) číselník ČSÚ, kde základním prvkem (záznamem) je zpravodajská jednotka pro hlášení údajů o zahajovaných, rozestavěných a dokončených stavbách (včetně budov a bytů), nikoliv stavební úřad jako celek (podle stavebního zákona).
V praxi to znamená, že v existujícím číselníku zpravodajských jednotek jsou např. uváděny položky pro město Votice:
ZJSOP NAZSJSOP
201113 Odbor životního prostředí - Městský úřad Votice
201114 Stavební úřad a doprava (kombinace) - Městský úřad Votice
místo neexistující, ale správné položky:
ZJSOP1 NAZEVSU
201111 Stavební úřad - Městský úřad Votice nebo ještě správnější položky:
201111 Městský úřad Votice - Stavební úřad podle vzoru Městský úřad Votice - Matrika.
Do doby než bude tento problém vyřešen v číselnících ČSÚ, ÚIR-ZSJ obsahuje dvě položky:
ZJSOP - z uvedeného číselníku zpravodajských jednotek uvádí tu z nich, která je obsažena v údajích o dokončených budovách nebo bytech,
ZSJOP1 - správný i když zatím neexistující kód stavebního úřadu, založený na existenci současného číselníku zpravodajských jednotek,
ale současně na principech jeho tvorby, kde v případě, že zpravodajskou jednotkou je obecní úřad jako celek, je poslední číslicí kódu "1".
Do souboru stavebních úřadů je dále vložena položka ICZUJSU, což je kód obce, městské části nebo městského obvodu, který je sídlem
stavebního úřadu.
Vložení položky VYMERU do souboru KÚ
V ÚIR-ZSJ byly postupně vytvořeny dvě položky o výměře:
VYMERA - výměra jednotlivých k.ú. a územních jednotek z nich skladebných podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12. předchozího roku,
VYMERU - výměra dílčích územních jednotek, vytvořená odhadem pode GIS tím způsobem, že oficiální výměra celého k.ú. dle údajů Zeměměřického úřadu je rozdělena odhadem (podílem podle plochy v GIS) do jednotlivých ÚTJ, ZSJ a dílů ZSJ. V případě, že vyšší územní
jednotka, která by teoreticky měla být skladebná z k.ú., ale v realitě skladebná není (okres, obec, městská část nebo městský obvod), ÚIRZSJ uvádí položku VYMERU i pro tyto jednotky.
V nové verzi ÚIR-ZSJ je položka VYMERU začleněna nově i do souboru k.ú. pro případy, kdy v průběhu roku došlo ke změně vymezení
k.ú. převodem ZSJ nebo zaniklé ÚTJ do jiného k.ú., nežli ke kterému se vztahuje standardní údaj o výměře (VYMERA), takže tento nový
údaj obsahuje předběžný údaj o výměře územní jednotky v předběžném vymezení.
Úprava údajů o souřadnicích definičních bodů
Údaje ÚIR-ZSJ jsou od jeho počátku provázány s grafickou podobou jednotek tak, že obsahují souřadnice definičních bodů. V předkládané
verzi ÚIR-ZSJ dochází ke dvěma změnám:
V souvislosti s rozdělením souboru ZSJ.dbf na dva soubory, soubor celých ZSJ (ZSJ.dbf) a soubor ZSJ dílů (ZSJD.dbf), byly v nově vytvořeném souboru ZSJD.dbf nově stanoveny souřadnice definičních bodů ZSJ dílů (až dosud měly všechny díly shodné souřadnice definičního bodu za celou ZSJ). V souboru ZSJ dílů jsou ponechány i souřadnice celých ZSJ, ale jsou přejmenovány na SYZSJ a SXZSJ na
rozdíl od souřadnic dílů, označených SY a SX.
Druhou změnou je zvýšení uživatelského komfortu uživatelů, kteří pracují s GIS. Do všech souborů byly nově vloženy shodně pojmenované položky SX_G a SY_G, které představují transformaci souřadnic SY a SX. Souřadnice jsou pro potřeby GIS vzájemně zaměněny a mají
zápornou hodnotu: SY_G = (-1)*SX, SX_G = (-1)*SY.
Souřadnice celých ZSJ pro GIS v souboru ZSJ dílů jsou označeny jako SXZSJ_G a SYZSJ_G.
Tyto upravené hodnoty je možné např. v programu ArcGIS přímo načíst do mapové kompozice funkcí "Přidat XY data", čímž vznikne bodová vrstva složená z definičních bodů.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 09b
Obslužný program byl aktualizován tak, že funkci souboru ZSJ.dbf převzal nyní soubor ZSJD.dbf, jehož záznamy se nyní v prohlížečce
vypisují.
Je potřeba upozornit všechny uživatele, že se jedná o program velmi archaický, vytvořený v prostředí DOS v roce 1991 jako program dBase IV a od té doby udržovaný a provozovaný jakožto program DOS v prostředí Windows. Pokud se při nějakém zadání objeví chybové
hlášení, že záznam není součástí indexovaného souboru apod., doporučujeme opakovaně odklepnout "Ignore".Ve většině případů se
funkce prohlížeče obnoví. Tvorba tohoto programu není součástí údržby dat ÚIR-ZSJ, takže obslužný program je jakýsi bonus pro uživatele, který je stále aktualizován jenom proto, že zpracovatel ÚIR-ZSJ je přesvědčen o jeho užitečnosti. Pokud Vám program nevyhovuje, ne-
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používejte ho. Pokud ale program používáte a máte k němu připomínky, velmi prosíme o zaslání připomínek na adresu správce datového
obsahu - mueller@urspraha.cz.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi září
2009 a březen 2010 - verze 10a a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 10a
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005).
Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ pod názvem "Prohlížeč ÚIR-ZSJ" ve formě distribučních verzí ke
stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ (dále RSO): legislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů
směřující k jednotnému komplexnímu řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
Mezi ÚIR-ZSJ a RSO existují obsahové vazby, kdy ÚIR-ZSJ poskytuje průběžnou dokumentaci o příslušných změnách pro RSO a naopak.
Navíc RSO vytváří a udržuje geografickou část (vektory s atributy) v úzké vazbě na ÚIR-ZSJ, administrativní členění státu, Informační systém katastru nemovitostí a další vlastní zdroje.
Registr sčítacích obvodů on-line, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru,
kontakty, soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z RSO je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 10a
Tento přehled (zmeny10a.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt),
23) zmeny07a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2006 a únor 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07a.txt),
24) zmeny07b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2007 a říjen 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07b.txt),
25) zmeny08a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2007 a březen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08a.txt),
26) zmeny08b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2008 a říjen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08b.txt),
27) zmeny09a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2008 a únor 2009
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09a.txt),
28) zmeny09b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2009 a září 2009
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09b.txt).
Texty, které jsou přímou součástí distribučních paketů, jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2 (jako součást distribučních paketů),
resp. ve formátu programu Word jako součást přehledů změn. V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou
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podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto
jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti
jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň
informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce evidenční (v číselnících ČSÚ: části obce) – slouží k číslování domů),
- COB.dbf - části obce statistické (v číselnících ČSÚ: části obce díly) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění, tj.
obsahují části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky,
- ZSJD.dbf - základní sídelní jednotky díly,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát, městský, obecní, atd.), nově rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem, který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIR-ZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a 1.3.2001 (dvě poslední SLDB), aktuální počty obyvatel obcí
(a nově též městských částí v Praze), okresů, krajů a oblastí, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz):
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Tam je možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
V případě potřeby je nabídnuta ke stažení mimořádná aktualizační verze. Stalo se to na začátku roku 2009, v době, kdy nastaly závažnější
administrativní změny (jedna nová obec, jedna obec zanikla), tak aby údaje o nové obci (název, kódy, vymezení, členění) byly co nejdříve
k dispozici uživatelům. Verze byla označena jako 082a1, resp. 08b_aktualizace1 a obsahovala aktualizační program se změnovými daty.
Po rozbalení v adresáři verze ÚIR-ZSJ (říjen 2008) provedla aktualizaci souborů registru na stav k 1.1.2009. Aktualizace byla doprovázena
popisem změn za období 12.11.2008 až 1.1.2009 včetně. Tyto změny nejsou archivovány, protože byly později zahrnuty do změn zmeny09a.txt/doc. Obdobný postup nastal i nyní, kdy k předchozí verzi 092 (resp. 09b) byla vytvořena aktualizovaná verze 092a1, která upravila verzi září 2009 na stav k 1.1.2010, takže tam byl zachycen vznik nové obce Petrov nad Desnou a podařilo se tam aktualizovat výměry
všech územních jednotek podle stavu k 31.12.2009 v administrativním vymezení k 1.1.2010. Tato verze sloužila až dosud, protože změn
za období 2.1.2010 až 1.4.2010 bylo minimálně.
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ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 10a
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav.
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let.
V roce 2009 začalo období územní přípravy sčítání lidu 2009-2011, takže v brzké době bude ÚIR-ZSJ opět sloužit jako jeden z nástrojů
revize ZSJ (i když jinak než při minulém SLDB). V předkládané verzi ÚIR-ZSJ, z hlediska údržby registru, stále ještě zčásti probíhá intercenzální období, kdy ÚIR-ZSJ plní řadu jiných úkolů a zčásti již začíná období územní přípravy SLDB 2011. Konkrétně to znamená, že do
registru jsou promítány zejména změny v dílech ZSJ, vyvolané revizí budov v rámci územní přípravy SLDB 2011 (revize budov odhaluje
případy, kdy některé budovy patří do jiné části obce nežli zbytek ZSJ). Jedná se tedy většinou o opravy dávných chyb, které mohly být
provedeny kdykoliv v minulosti, kdyby se na ně přišlo, ale byly odhaleny teprve díky územní přípravě SLDB 2011. Naproti tomu, zásadní
změny v souboru ZSJ (nové ZSJ, zrušené ZSJ, změna názvů ZSJ) jsou připravovány, ale do číselníku budou promítány až v další verzi
ÚIR-ZSJ.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 10a
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic). Součástí zdrojového registru je i evidování vztahů vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i nadále.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ, KÚ a ÚTJ 10a
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (evidenčních i statistických) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ. Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví. Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající
ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení
neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, ale může být i méně, zejména ale prostorová odloučenost
od další zástavby ve stejném katastrálním území),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby a
pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky:
- číselník částí obcí evidenčních (v číselnících ČSÚ označován jako číselník částí obcí) - slouží k číslování domů,
- číselník částí obcí statistických (v číselnících ČSÚ označován jako číselník částí obcí dílů), zahrnuje navíc díly částí obcí v různých
městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od sedmiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak a označení dílu, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se
pak připojí. Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ v poslední letech
žádné nevzniklo. Stále však ještě je evidováno 15 územních přesahů obce na katastrální území v sousední obci a alespoň z některých
těchto přesahů může kdykoliv vzniknout nové katastrální území. V takovém případě se postupuje následujícím způsobem: Pokud uvnitř
nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí
kód KÚ. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží
žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ.
Stejným způsobem jako kódy KÚ se vytvářejí kódy ÚTJ (územně technických jednotek), které vyjadřují neskladebnost městských částí/městských obvodů do KÚ v Praze a členěných statutárních městech nebo představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce nebo
označují prostorově oddělené části KÚ nebo ÚTJ. ÚTJ vznikaly v poslední době relativně často v rámci podrobných kontrol vzájemné
skladebnosti obcí, městských částí a městských obvodů na jedné straně a KÚ na druhé straně. Jejich kódy se vytvářejí obdobným způsobem jako kódy KÚ. Např. v roce 2008 vzniklo několik nových ÚTJ a při stanovení jejich kódů se postupovalo dvojím způsobem:
a) V Praze byly 4 případy oddělených polygonů existujících ÚTJ převedeny na samostatné ÚTJ. V rámci nové ÚTJ byla vybrána reprezentativní ZSJ a od jejího kódu byl vytvořen kód nové ÚTJ.
b) Ve dvou případech byly vytvořeny nové ÚTJ jako zcela nové prostorové jednotky, tvořící druhé polygony dvou KÚ. V těchto případech
byly napřed vytvořeny dvě nové ZSJ se zcela novým kódem a s názvem, jehož součástí bylo označení "(oddělená část)". Od jejich kódu
byly pak vytvořeny kódy nových ÚTJ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 10a
Zveřejňování změn v územně správním členění se v posledních letech výrazně změnilo. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí
mezi dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikova-
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ných změn i změny již schválené a připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním
věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně. Od té doby jsou nové změny publikovány jedenkrát ročně na webové stránce Ministerstva
vnitra. Poslední změny za období od 2.1.2009 do 1.1.2010 byly zveřejněny ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, na který je
na webové stránce Ministerstva vnitra umístěn odkaz. Podrobnosti je pak často možno dohledat na webových stránkách jednotlivých obcí.
Žádný z těchto zdrojů však k nově vytvořeným obcím nebo částem obcí neuvádí jejich kódy.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a ověřovány v příslušné obci a současně jsou prověřovány v rámci
RSO promítnutím změny do atributů jednotlivých dotčených budov), nejpřesnější (protože ke změnám jsou rovnou doplňovány kódy),
nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled změn za předchozí půlrok) a navíc nejpodrobnější (u většiny změn jsou popsány okolnosti a důvody příslušné změny). Přehledný seznam těchto změn (zejména vznik a zánik obcí
a částí obcí, doplněný jejich kódy), který je z věcného hlediska plně v souladu s přehledem změn v ÚIR-ZSJ, je nyní také průběžně uváděn
na webových stránkách RSO. Tyto stránky nyní slouží k oznamování kódů nově vzniklých obcí a částí obce nejširší veřejnosti. Kromě toho
jsou provázány na podrobné popisy všech změn RSO až do úrovně jednotlivých statistických obvodů a budov v nich.
Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995
dodnes), které je možno získat na webových stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením, se od všech ostatních zdrojů liší především podrobností popisu změn a jejich vzájemnou provázaností. Jednotlivé popisy změn jsou spojeny a tematicky uspořádány
do souhrnného popisu změn od srpna 1995 dodnes. Tento soubor obsahuje věcně totéž jako jednotlivé popisy změn mezi následujícími
verzemi. Text postupně získává značný rozsah, přestože jeho úprava je úsporná a v důsledku toho nezbytně ne vždy dostatečně přehledná. Seskupení do jednoho dokumentu však umožňuje rychle vyhledávat konkrétní změnu nebo komentář ke konkrétní položce.
ÚIR-ZSJ rovněž uvádí informace o tom, že některá obec se stala městem nebo městysem. Uvádí také jmenovitě z toho vyplývající změny
v názvech matričních a stavebních úřadů. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ v minulosti získával tyto informace přímo z kanceláře poslanecké sněmovny, v poslední době se objevují na též webové stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 10a
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích prostorových jednotek zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce,
části obcí díly,
- územně technická: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů. Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat
z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ,
který ji získává z interních číselníků ČSÚ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 10a
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (k 1.1.2005 a dále pak každoroční aktualizace). Protože se územně správní
členění mění, je třeba data ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou
zveřejněny údaje, je díl ZSJ. ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání.
U všech aktuálních dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý
díl 9 té ZSJ, do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou
provedeny i opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při
SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
Při přepočtech je třeba pracovat místo aktuální identifikace dílů ZSJ, tj. KODZSJ+KZ+DIL (resp. KOD_ZSJ_D), s identifikací platnou k datu
SLDB, tj. KODZ01+KZ01+DIL01. Z tohoto důvodu tedy vůbec nevadí, že v jedné ZSJ může existovat několik dílů 9, které mají na první
pohled shodnou identifikaci (tj. KODZSJ+KZ+DIL, resp. KOD_ZSJ_D). Zaniklé díly nejsou součástí územního uspořádání (jejich obyvatelstvo je započteno v současných dílech) a jejich jediným smyslem je pouze jednosměrné přiřazení dílů ze SLDB do dnešní územní struktury. Jediný důvod, proč jsou vůbec v registru uvedeny, je v tom, že mají různou identifikaci k datu SLDB, tj. KODZ01+KZ01+DIL01.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 10a
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od souřadnic definičních bodů ZSJ byly pak odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, původně ve stovkách metrů. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí
registru sčítacích obvodů v měřítku 1:10 000 případně podrobnějším pro celou ČR a souřadnice byly upřesněny na metry.
V současné době se aktualizace hranic ZSJ provádí v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ a údaje o souřadnicích
ZSJ jsou provázány na tento zdroj.
V nejnovější verzi ÚIR-ZSJ je nově začleněn soubor ZSJ dílů, který obsahuje souřadnice jednotlivých dílů ZSJ - předtím měly všechny díly
uvedeny jednotné souřadnice celé ZSJ. Od souřadnic definičních bodů dílů ZSJ jsou odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, uváděné nyní v metrech (výhledově se připravuje přesnost v cm, protože to je přesnost souřadnic budov v Katastru nemovitostí).
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ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 10a
Beze změn.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi březen 2010 a říjen 2010 - verze 10b a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 10b
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005).
Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ pod názvem "Prohlížeč ÚIR-ZSJ" ve formě distribučních verzí ke
stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ (dále RSO): legislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů
směřující k jednotnému komplexnímu řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
Mezi ÚIR-ZSJ a RSO existují obsahové vazby, kdy ÚIR-ZSJ poskytuje průběžnou dokumentaci o příslušných změnách pro RSO a naopak.
Navíc RSO vytváří a udržuje geografickou část (vektory s atributy) v úzké vazbě na ÚIR-ZSJ, administrativní členění státu, Informační systém katastru nemovitostí a další vlastní zdroje.
Registr sčítacích obvodů on-line, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru,
kontakty, soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z RSO je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 10b
Tento přehled (zmeny10b.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
23) zmeny07a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2006 a únor 2007
24) zmeny07b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2007 a říjen 2007
25) zmeny08a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2007 a březen 2008
26) zmeny08b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2008 a říjen 2008
27) zmeny09a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2008 a únor 2009
28) zmeny09b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2009 a září 2009
29) zmeny10a.txt - přehled změn mezi verzemi září 2009 a březen 2010

(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny10a.txt)
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Texty, které jsou přímou součástí distribučních paketů, jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2 (jako součást distribučních paketů),
resp. ve formátu programu Word jako součást přehledů změn. V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou
podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto
jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti
jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň
informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve vybraných statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce (části obce evidenční) - slouží k číslování domů),
- COB.dbf - části obce díly (části obce díly statistické) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění, tj. obsahují části
obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky,
- ZSJD.dbf - základní sídelní jednotky díly,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát, městský, obecní, atd.), nově rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem, který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIRZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a 1.3.2001 (dvě poslední SLDB), aktuální počty obyvatel obcí
(a nově též městských částí v Praze), okresů, krajů a oblastí, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz):
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Tam je možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
V případě potřeby je nabídnuta ke stažení mimořádná aktualizační verze. Stalo se to na začátku roku 2009, v době, kdy nastaly závažnější
administrativní změny (jedna nová obec, jedna obec zanikla), tak aby údaje o nové obci (název, kódy, vymezení, členění) byly co nejdříve
k dispozici uživatelům. Verze byla označena jako 082a1, resp. 08b_aktualizace1 a obsahovala aktualizační program se změnovými daty.
Po rozbalení v adresáři verze ÚIR-ZSJ (říjen 2008) provedla aktualizaci souborů registru na stav k 1.1.2009. Aktualizace byla doprovázena
popisem změn za období 12.11.2008 až 1.1.2009 včetně. Tyto změny nejsou archivovány, protože byly později zahrnuty do změn zmeny09a.txt/doc. Obdobný postup nastal i nyní, kdy k předchozí verzi 092 (resp. 09b) byla vytvořena aktualizovaná verze 092a1, která upra-
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vila verzi září 2009 na stav k 1.1.2010, takže tam byl zachycen vznik nové obce Petrov nad Desnou a podařilo se tam aktualizovat výměry
všech územních jednotek podle stavu k 31.12.2009 v administrativním vymezení k 1.1.2010. Tato verze sloužila až dosud, protože změn
za období 2.1.2010 až 1.4.2010 bylo minimálně.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V OBDOBÍ ÚZEMNÍ PŘÍPRAVY SLDB 10b
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav.
ÚIR-ZSJ existuje od roku 1992. Znamená to, že z hlediska opakujících se sčítání lidu je možno rozlišit období územních příprav SLDB
(1999-2001 a 2009-2011) a období intercenzální mezi nimi. Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu
1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V té době sloužil ÚIRZSJ mimo jiné k přípravě řídícího souboru sčítání. V roce 2009 začalo období územní přípravy sčítání lidu 2009-2011 a od verze ÚIR-ZSJ
2010b (říjen 2010) ÚIR-ZSJ opět slouží jako jeden z nástrojů revize ZSJ (i když jinak než při předchozím SLDB).
V intercenzálním období (přesněji v období, kdy neprobíhá územní příprava SLDB) jsou změny v ZSJ a ZSJ dílech dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami, nejčastěji vytvořením nové části obce, někdy změnou vymezení obce nebo k.ú., změnou
názvu k.ú., aj.,
b) změny a opravy, vyvolané údržbou RSO a ÚIR-ZSJ nebo oznámením z jiných zdrojů (např. upozornění na nesprávnou podobu názvu
apod.).
V době, kdy probíhá revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB, vzniká velké množství změn, které představují vlastní revizi ZSJ, administrativní změny probíhají dál, ale změny z údržby RSO a ÚIR-ZSJ jsou sice mnohem početnější, ale současně splývají s revizí ZSJ a SO v
rámci územní přípravy, protože její součástí je i revize budov, tj. plošná kontrola správnosti identifikace budov, která má často za následek
změny v dílech ZSJ. Proto jsou opět změny v ZSJ a ZSJ dílech v zásadě dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami, nejčastěji vytvořením nové části obce, někdy změnou vymezení obce nebo k.ú., změnou názvu k.ú., aj.,
b) změny a opravy, vyvolané jednak vlastní revizí ZSJ a SO, jednak údržbou RSO a ÚIR-ZSJ, vyvolanou revizí budov, ale i zvýšenou
kontrolou celé soustavy územních jednotek.
Ve verzi ÚIR-ZSJ 2010a (březen 2010), z hlediska údržby registru stále ještě zčásti probíhalo intercenzální období, kdy ÚIR-ZSJ plní řadu
jiných úkolů a zčásti již začalo období územní přípravy SLDB 2011. Konkrétně to znamenalo, že do registru byly promítány zejména změny v dílech ZSJ, vyvolané revizí budov v rámci územní přípravy SLDB 2011 (revize budov odhaluje případy, kdy některé budovy patří do
jiné části obce nežli zbytek ZSJ). Jedná se tedy většinou o opravy dávných chyb, které mohly být provedeny kdykoliv v minulosti, kdyby se
na ně přišlo, ale byly odhaleny teprve díky územní přípravě SLDB 2011. Naproti tomu, zásadní změny v souboru ZSJ (nové ZSJ, zrušené
ZSJ, změna názvů ZSJ) začaly být do ÚIR-ZSJ promítány teprve od verze ÚIR-ZSJ 2010b (říjen 2010).
Z těchto důvodů ÚIR-ZSJ v období územní přípravy SLDB plní stejné úkoly jako v intercenzálním období, jenom se výrazně mění objemy
promítaných změn, rozsah nezbytných kontrol, objemy dokumentace změn apod. Výhledově se budou měnit i struktury databází tak, aby k
dokumentaci vazeb stávajících jednotek na stav SLDB 1991 a 2001 přibyla dokumentace vazeb na SLDB 2011.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 10b
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic, která je grafickou částí RSO). Součástí obsahu zdrojového registru je i evidování vztahů
vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i v období územní přípravy, výrazně se ale zvyšuje objem prováděných změn. Specifickou roli hraje registr v případě obnovení v minulosti zrušených ZSJ (obnova původního kódu).
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ, KÚ a ÚTJ 10b
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (a částí obcí dílů) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ.
Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se
stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou
upraví. Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, ale může být i méně, zejména ale prostorová odloučenost od
další zástavby ve stejném katastrálním území),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby
(třeba i jen plánovaný) a pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce, rozhodující je přitom zejména prostorová odloučenost, ale může to být i výrazná odlišnost např. nové zástavby suburbánního typu od sousední staré zástavby,
c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky:
- číselník částí obcí (číselník částí obcí evidenčních ) - slouží k číslování domů,
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- číselník částí obcí dílů (číselník částí obcí statistických), zahrnuje navíc díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od šestiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní
znak, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se pak připojí. Protože
kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ v posledních letech žádné nevzniklo, ale
kdykoliv může být nějaké vytvořeno. V takovém případě se postupuje následujícím způsobem: Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ. Naposledy se tak stalo
k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ.
Stejným způsobem jako kódy KÚ se vytvářejí kódy ÚTJ (územně technických jednotek), které vyjadřují neskladebnost městských částí/městských obvodů do KÚ v Praze a členěných statutárních městech nebo představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce nebo
označují prostorově oddělené části KÚ nebo ÚTJ. ÚTJ vznikaly v poslední době relativně často v rámci podrobných kontrol vzájemné
skladebnosti obcí, městských částí a městských obvodů na jedné straně a KÚ na druhé straně. Jejich kódy se vytvářejí obdobným způsobem jako kódy KÚ. Např. v roce 2008 vzniklo několik nových ÚTJ a při stanovení jejich kódů se postupovalo dvojím způsobem:
a) V Praze byly 4 případy oddělených polygonů existujících ÚTJ převedeny na samostatné ÚTJ. V rámci nové ÚTJ byla vybrána reprezentativní ZSJ a od jejího kódu byl vytvořen kód nové ÚTJ.
b) Ve dvou případech byly vytvořeny nové ÚTJ jako zcela nové prostorové jednotky, tvořící druhé polygony dvou KÚ. V těchto případech
byly napřed vytvořeny dvě nové ZSJ se zcela novým kódem a s názvem, jehož součástí bylo označení "(oddělená část)". Od jejich kódu
byly pak vytvořeny kódy nových ÚTJ.
Rovněž tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i v období územní přípravy SLDB, kromě změn vyvolaných administrativními změnami se jedná zejména
o přidělování kódů nově vytvořeným ÚTJ, které představují další polygony k.ú., objevené při revizi budov.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 10b
Zveřejňování změn v územně správním členění se v posledních letech výrazně změnilo. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí
mezi dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných změn i změny již schválené a připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním
věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně. Od té doby byly nové změny publikovány jedenkrát ročně na webové stránce Ministerstva
vnitra. Poslední změny za období od 2.1.2009 do 1.1.2010 byly zveřejněny ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, na který je
na webové stránce Ministerstva vnitra umístěn odkaz. Podrobnosti ke změnám je často možno dohledat na webových stránkách jednotlivých obcí. Žádný z těchto zdrojů však k nově vytvořeným obcím nebo částem obcí neuvádí jejich kódy.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a ověřovány v příslušné obci a současně jsou prověřovány v rámci
RSO promítnutím změny do atributů jednotlivých dotčených budov), nejpřesnější (protože ke změnám jsou rovnou doplňovány kódy),
nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled změn za předchozí půlrok) a navíc nejpodrobnější (u většiny změn jsou popsány okolnosti a důvody příslušné změny). Přehledný seznam těchto změn (zejména vznik a zánik obcí
a částí obcí, doplněný jejich kódy), který je z věcného hlediska plně v souladu s přehledem změn v ÚIR-ZSJ, je nyní také průběžně uváděn
na webových stránkách RSO. Tyto stránky nyní slouží k oznamování kódů nově vzniklých obcí a částí obce nejširší veřejnosti. Kromě toho jsou provázány na podrobné popisy všech změn RSO až do úrovně jednotlivých statistických obvodů a budov v nich.
Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995
dodnes), které je možno získat na webových stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením, se od všech ostatních zdrojů liší především podrobností popisu změn a jejich vzájemnou provázaností. Jednotlivé popisy změn jsou spojeny a tématicky uspořádány
do souhrnného opisu změn od srpna 1995 dodnes. Tento soubor obsahuje věcně totéž jako jednotlivé popisy změn mezi následujícími
verzemi. Text postupně získává značný rozsah, přestože jeho úprava je úsporná a v důsledku toho nezbytně ne vždy dostatečně přehledná. Seskupení do jednoho dokumentu však umožňuje rychle vyhledávat konkrétní změnu nebo komentář ke konkrétní položce.
ÚIR-ZSJ rovněž uvádí informace o tom, že některá obec se stala městem nebo městysem. Uvádí také jmenovitě z toho vyplývající změny
v názvech matričních a stavebních úřadů. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ v minulosti získával tyto informace přímo z kanceláře poslanecké sněmovny, v poslední době se objevují na též webové stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V období územní přípravy je dokumentace změn v rámci ÚIR-ZSJ jedinou velmi podrobnou a veřejně dostupnou dokumentací výsledků
revize. Obsahuje totiž kromě výčtu nově vytvořených ZSJ a dílů ZSJ i důvody a okolnosti jejich vymezení a do budoucna je tak dokladem
historie územních jednotek, která slouží při tvorbě přepočtů dat v číselných řadách.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 10b
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích prostorových jednotek zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce, části obcí díly,
- územně technické: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí resp. městských částí/městských obvodů výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů (tyto od úrovně ÚTJ výše z důvodu vnitřního členění města
Brna). Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z příslušných právních předpi-
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sů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ, který ji získává z interních číselníků ČSÚ.
Rovněž tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i v období územní přípravy SLDB, kromě změn vyvolaných administrativními změnami dokumentuje vazby nově vytvořených ZSJ a dílů ZSJ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 10b
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (k 1.1.2005 a dále pak každoroční aktualizace). Protože se územně správní
členění mění, je třeba data ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou
zveřejněny údaje, je díl ZSJ. ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání.
U všech aktuálních dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý
díl 9 té ZSJ, do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou
provedeny i opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při
SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
Při přepočtech je třeba pracovat místo aktuální identifikace dílů ZSJ, tj.KODZSJ+KZ+DIL (resp. KOD_ZSJ_D), s identifikací platnou k datu
SLDB, tj. KODZ01+KZ01+DIL01. Z tohoto důvodu tedy vůbec nevadí, že v jedné ZSJ může existovat několik dílů 9, které mají na první
pohled shodnou identifikaci (tj. KODZSJ+KZ+DIL, resp. KOD_ZSJ_D). Zaniklé díly nejsou součástí územního uspořádání (jejich obyvatelstvo je započteno v současných dílech) a jejich jediným smyslem je pouze jednosměrné přiřazení dílů ze SLDB do dnešní územní struktury. Jediný důvod, proč jsou vůbec v registru uvedeny, je v tom, že bez nich by spolu se zrušenými nebo překódovanými díly ZSJ zmizela i
vazba na data z předchozích SLDB.
V této roli je ÚIR-ZSJ zcela nezastupitelný. Nikde jinde se nevyskytují ve veřejných zdrojích výše uvedené nástroje pro přepočty dat ze
SLDB 1991 a 2001 na aktuální územně správní členění. Po ukončení územní přípravy SLDB se změní struktury databází tak, aby k dokumentaci vazeb stávajících jednotek na stav SLDB 1991 a 2001 přibyla dokumentace vazeb na SLDB 2011 a u všech územních jednotek
se objeví řada počtů obyvatel 1991-2001-2011.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 10b
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od souřadnic definičních bodů ZSJ byly pak odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, původně ve stovkách metrů.
V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích obvodů v měřítku 1:10 000 případně
podrobnějším pro celou ČR a souřadnice byly upřesněny na metry. V současné době se aktualizace hranic ZSJ provádí v rámci údržby
grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ a údaje o souřadnicích ZSJ jsou provázány na tento zdroj.
Od verze ze září 2009 je v ÚIR-ZSJ nově začleněn soubor ZSJ dílů, který obsahuje souřadnice jednotlivých dílů ZSJ - předtím měly
všechny díly uvedeny jednotné souřadnice celé ZSJ. Od verze z října 2010 je doplněna do souboru ZSJ dílů informace o tzv. dominantním
dílu, což je díl ZSJ, jehož souřadnice definičního bodu jsou shodné se souřadnicemi definičního bodu celé ZSJ.
Od souřadnic definičních bodů dílů ZSJ jsou odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, uváděné nyní v
metrech (výhledově se uvažuje o přesnosti v cm, ale pouze v tom případě, že bude přijata varianta odvozování souřadnic definičního bodu
od souřadnic vybrané, tzv. referenční budovy, protože to je přesnost souřadnic budov v Katastru nemovitostí).
Celá soustava definičních bodů je průběžně, tedy v době územní přípravy stejně jako v intercenzálním období, kontrolována a udržována
tak, aby plně odpovídala grafické části RSO, tj. definiční bod musí vždy ležet uvnitř polygonu územní jednotky v příslušné vrstvě. Kromě
toho musí být umístěn tak, aby reprezentoval, na rozdíl od různých centroidů, které se v GIS občas vyskytují, reálné místo centra zástavby
ZSJ, části obcí nebo obcí, které lze tak věrohodně zobrazit bodem nebo jinou značkou v mapách nejrůznějších měřítek (včetně administrativně správní mapy 1:200 000) ve správné poloze vůči hranicím územně správních jednotek, dopravní nebo říční síti a jiným jevům.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 10b
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POLOŽEK 10b
Doplnění položky DD - dominantní díl
Do souboru ZSJD.dbf (ZSJ díly) byla nově vložena položka DD - dominantní díl ZSJ, která určuje, který z několika dílů je hlavním, reprezentativním dílem. Toto rozlišení je nezbytné od verze ÚIR-ZSJ 2009b, kdy byly určeny souřadnice jednotlivých dílů ZSJ (až do té doby
měly všechny díly shodné souřadnice definičního bodu za celou ZSJ). Dominantní díl ZSJ je ten, jehož definiční bod má stejné souřadnice
jako ZSJ celkem.
K tomu je vhodné poznamenat, že když byly díly ZSJ vytvořeny v roce 1980 při příležitosti tvorby řídícího souboru SLDB 1980, byly chápány jako pořadová čísla v rámci lexikálního třídění území a díl 1 byl tedy ten, který patřil do části obce, která byla v abecedě dříve nežli
části obce, do kterých patřily další díly (tedy bez ohledu na relativní význam dílu nebo na shodu mezi názvem ZSJ a názvem části obce
apod.). V rámci pozdějších revizí ZSJ platilo a platí dosud, že při novém rozčlenění ZSJ na díly je dílem 1 vždy ten významnější díl nebo
díl, u kterého se nemění vazba na část obce nebo díl, který má více obyvatel, aby se zajistila co největší kontinuita dat v časových řadách,
kdežto díl 2 je díl méně významný. V případě vzniku více nových dílů jsou díly číslovány podle doby vzniku, při současném vzniku více dílů
vzestupně podle polohy vůči dílu 1 a podle klesající významnosti. S ohledem na díly vzniklé při původním číslování z roku 1980 ale platí,
že dominantním dílem nemusí být díl 1.
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STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi říjen
2010 a leden 2011 - verze 11a a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 11a
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005).
Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ pod názvem "Prohlížeč ÚIR-ZSJ" ve formě distribučních verzí ke
stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ. Probíhá integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ (dále RSO): legislativní, řídící, metodická, obsahová, zdrojová a aplikační současně s revizí pracovních postupů
směřující k jednotnému komplexnímu řešení územních identifikací až do úrovně budov a bytů včetně podrobných lokalizací.
Mezi ÚIR-ZSJ a RSO existují obsahové vazby, kdy ÚIR-ZSJ poskytuje průběžnou dokumentaci o příslušných změnách pro RSO a naopak.
Navíc RSO vytváří a udržuje geografickou část (vektory s atributy) v úzké vazbě na ÚIR-ZSJ, administrativní členění státu, Informační systém katastru nemovitostí a další vlastní zdroje.
Registr sčítacích obvodů on-line, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru,
kontakty, soubory a aplikace ke stažení jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z RSO je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 11a
Tento přehled (zmeny11a.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt),
23) zmeny07a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2006 a únor 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07a.txt),
24) zmeny07b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2007 a říjen 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07b.txt),
25) zmeny08a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2007 a březen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08a.txt),
26) zmeny08b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2008 a říjen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08b.txt),
27) zmeny09a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2008 a únor 2009
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09a.txt),
28) zmeny09b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2009 a září 2009
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09b.txt),
29) zmeny10a.txt - přehled změn mezi verzemi září 2009 a březen 2010
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny10a.txt),
30) zmeny10b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2010 a říjen 2010
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny10b.txt).
Texty, které jsou přímou součástí distribučních paketů, jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2 (jako součást distribučních paketů),
resp. ve formátu programu Word jako součást přehledů změn. V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou
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podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto
jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti
jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň
informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve vybraných statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce (části obce evidenční) - slouží k číslování domů),
- COB.dbf - části obce díly (části obce díly statistické) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění, tj. obsahují části
obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky,
- ZSJD.dbf - základní sídelní jednotky díly,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát, městský, obecní, atd.), nově rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem, který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIRZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a 1.3.2001 (dvě poslední SLDB), aktuální počty obyvatel obcí
(a nově též městských částí v Praze), okresů, krajů a oblastí, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz):
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Tam je možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
V případě potřeby je nabídnuta ke stažení mimořádná aktualizační verze. Stalo se to na začátku roku 2009, v době, kdy nastaly závažnější
administrativní změny (jedna nová obec, jedna obec zanikla), tak aby údaje o nové obci (název, kódy, vymezení, členění) byly co nejdříve
k dispozici uživatelům. Verze byla označena jako 082a1, resp. 08b_aktualizace1 a obsahovala aktualizační program se změnovými daty.
Po rozbalení v adresáři verze ÚIR-ZSJ (říjen 2008) provedla aktualizaci souborů registru na stav k 1.1.2009. Aktualizace byla doprovázena
popisem změn za období 12.11.2008 až 1.1.2009 včetně. Tyto změny nejsou archivovány, protože byly později zahrnuty do změn zmeny09a.txt/doc. Obdobný postup nastal i na začátku roku 2010, kdy k předchozí verzi 092 (resp. 09b) byla vytvořena aktualizovaná verze
092a1, která upravila verzi září 2009 na stav k 1.1.2010, takže tam byl zachycen vznik nové obce Petrov nad Desnou a podařilo se tam
aktualizovat výměry všech územních jednotek podle stavu k 31.12.2009 v administrativním vymezení k 1.1.2010.
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Na počátku roku 2011 nastala poněkud jiná situace v tom, že od uzávěrky předchozí verze k 1.11.2010 do konce roku 2010 bylo velmi málo změn, protože v rámci územní přípravy SLDB 2011 probíhaly jiné práce nežli začleňování nových jednotek do číselníků a další rozsáhlá
dávka změn se do číselníků RSO a ÚIR-ZSJ začala promítat až od 15.1.2011 a tyto práce stále průběžně pokračují. Proto bylo rozhodnuto, udělat uzávěrku nové verze ÚIR-ZSJ k 1.1.2011 a všechny změny z územní přípravy začlenit až do další verze. ÚIR-ZSJ má tedy
shodnou datovou uzávěrku jako nejnovější distribuční verze RSO. Kromě administrativních změn za období 2.11.2010 až 1.1.2011 obsahuje aktualizované výměry všech jednotek a aktualizaci PSČ.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V OBDOBÍ ÚZEMNÍ PŘÍPRAVY SLDB 11a
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav.
ÚIR-ZSJ existuje od roku 1992. Znamená to, že z hlediska opakujících se sčítání lidu je možno rozlišit období územních příprav SLDB
(1999-2001 a 2009-2011) a období intercenzální mezi nimi. Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu
1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V té době sloužil ÚIRZSJ mimo jiné k přípravě řídícího souboru sčítání. V roce 2009 začalo období územní přípravy sčítání lidu 2009-2011 a od verze ÚIR-ZSJ
2010b (říjen 2010) ÚIR-ZSJ opět slouží jako jeden z nástrojů revize ZSJ (i když jinak než při předchozím SLDB).
V intercenzálním období (přesněji v období, kdy neprobíhá územní příprava SLDB) jsou změny v ZSJ a ZSJ dílech dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami, nejčastěji vytvořením nové části obce, někdy změnou vymezení obce nebo k.ú., změnou
názvu k.ú., aj.,
b) změny a opravy, vyvolané údržbou RSO a ÚIR-ZSJ nebo oznámením z jiných zdrojů (např. upozornění na nesprávnou podobu názvu
apod.).
V době, kdy probíhá revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB, vzniká velké množství změn, které představují vlastní revizi ZSJ, administrativní změny probíhají dál, ale změny z údržby RSO a ÚIR-ZSJ jsou sice mnohem početnější, ale současně splývají s revizí ZSJ a SO v
rámci územní přípravy, protože její součástí je i revize budov, tj. plošná kontrola správnosti identifikace budov, která má často za následek
změny v dílech ZSJ. Proto jsou opět změny v ZSJ a ZSJ dílech v zásadě dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami, nejčastěji vytvořením nové části obce, někdy změnou vymezení obce nebo k.ú., změnou názvu k.ú., aj.,
b) změny a opravy, vyvolané jednak vlastní revizí ZSJ a SO, jednak údržbou RSO a ÚIR-ZSJ, vyvolanou revizí budov, ale i zvýšenou
kontrolou celé soustavy územních jednotek.
Ve verzi ÚIR-ZSJ 2010a (březen 2010), z hlediska údržby registru stále ještě zčásti probíhalo intercenzální období, kdy ÚIR-ZSJ plní řadu
jiných úkolů a zčásti již začalo období územní přípravy SLDB 2011. Konkrétně to znamenalo, že do registru byly promítány zejména změny v dílech ZSJ, vyvolané revizí budov v rámci územní přípravy SLDB 2011 (revize budov odhaluje případy, kdy některé budovy patří do
jiné části obce nežli zbytek ZSJ). Jedná se tedy většinou o opravy dávných chyb, které mohly být provedeny kdykoliv v minulosti, kdyby se
na ně přišlo, ale byly odhaleny teprve díky územní přípravě SLDB 2011. Naproti tomu, zásadní změny v souboru ZSJ (nové ZSJ, zrušené
ZSJ, změna názvů ZSJ) začaly být do ÚIR-ZSJ promítány teprve od verze ÚIR-ZSJ 2010b (říjen 2010).
Z těchto důvodů ÚIR-ZSJ v období územní přípravy SLDB plní stejné úkoly jako v intercenzálním období, jenom se výrazně mění objemy
promítaných změn, rozsah nezbytných kontrol, objemy dokumentace změn apod. Výhledově se budou měnit i struktury databází tak, aby k
dokumentaci vazeb stávajících jednotek na stav SLDB 1991 a 2001 přibyla dokumentace vazeb na SLDB 2011.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 11a
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic, která je grafickou částí RSO). Součástí obsahu zdrojového registru je i evidování vztahů
vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i v období územní přípravy, výrazně se ale zvyšuje objem prováděných změn. Specifickou roli hraje registr v případě obnovení v minulosti zrušených ZSJ (obnova původního kódu).
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ, KÚ a ÚTJ 11a
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (a částí obcí dílů) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ. Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je shodná svým vymezením se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví. Pokud nová část obce není shodná s žádnou stávající
ZSJ, může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, ale může být i méně, zejména ale prostorová odloučenost od
další zástavby ve stejném katastrálním území),
b) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby
(třeba i jen plánovaný) a pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce, rozhodující je přitom zejména prostorová odloučenost, ale může to být i výrazná odlišnost např. nové zástavby suburbánního typu od sousední staré zástavby,
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c) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky:
- číselník částí obcí (číselník částí obcí evidenčních ) - slouží k číslování domů,
- číselník částí obcí dílů (číselník částí obcí statistických), zahrnuje navíc díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od šestiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní
znak, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se pak připojí. Protože
kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ v posledních letech žádné nevzniklo, ale
kdykoliv může být nějaké vytvořeno. V takovém případě se postupuje následujícím způsobem: Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ. Naposledy se tak stalo
k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od něj odvodil kód KÚ.
Stejným způsobem jako kódy KÚ se vytvářejí kódy ÚTJ (územně technických jednotek), které vyjadřují neskladebnost městských částí/městských obvodů do KÚ v Praze a členěných statutárních městech nebo představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce nebo
označují prostorově oddělené části KÚ nebo ÚTJ. ÚTJ vznikaly v poslední době relativně často v rámci podrobných kontrol vzájemné
skladebnosti obcí, městských částí a městských obvodů na jedné straně a KÚ na druhé straně. Jejich kódy se vytvářejí obdobným způsobem jako kódy KÚ. Např. v roce 2008 vzniklo několik nových ÚTJ a při stanovení jejich kódů se postupovalo dvojím způsobem:
a) V Praze byly 4 případy oddělených polygonů existujících ÚTJ převedeny na samostatné ÚTJ. V rámci nové ÚTJ byla vybrána reprezentativní ZSJ a od jejího kódu byl vytvořen kód nové ÚTJ.
b) Ve dvou případech byly vytvořeny nové ÚTJ jako zcela nové prostorové jednotky, tvořící druhé polygony dvou KÚ. V těchto případech
byly napřed vytvořeny dvě nové ZSJ se zcela novým kódem a s názvem, jehož součástí bylo označení "(oddělená část)". Od jejich kódu
byly pak vytvořeny kódy nových ÚTJ.
Rovněž tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i v období územní přípravy SLDB, kromě změn vyvolaných administrativními změnami se jedná zejména
o přidělování kódů nově vytvořeným ÚTJ, které představují další polygony k.ú., objevené při revizi budov.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 11a
Zveřejňování změn v územně správním členění se v posledních letech výrazně změnilo. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí
mezi dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných změn i změny již schválené a připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním
věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR
k 1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně. Od té doby byly nové změny publikovány jedenkrát ročně na webové stránce Ministerstva
vnitra. Poslední změny za období od 2.1.2009 do 1.1.2010 byly zveřejněny ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, na který je
na webové stránce Ministerstva vnitra umístěn odkaz. Podrobnosti ke změnám je často možno dohledat na webových stránkách jednotlivých obcí. Žádný z těchto zdrojů však k nově vytvořeným obcím nebo částem obcí neuvádí jejich kódy.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich relativně nejspolehlivější
(všechny změny jsou zpracovateli ÚIR-ZSJ konzultovány na MV ČR a ověřovány v příslušné obci a současně jsou prověřovány v rámci
RSO promítnutím změny do atributů jednotlivých dotčených budov), nejpřesnější (protože ke změnám jsou rovnou doplňovány kódy),
nejpřehlednější (v rámci distribuce ÚIR-ZSJ, ke které dochází dvakrát ročně, je uveden přehled změn za předchozí půlrok) a navíc nejpodrobnější (u většiny změn jsou popsány okolnosti a důvody příslušné změny). Přehledný seznam těchto změn (zejména vznik a zánik obcí
a částí obcí, doplněný jejich kódy), který je z věcného hlediska plně v souladu s přehledem změn v ÚIR-ZSJ, je nyní také průběžně uváděn
na webových stránkách RSO. Tyto stránky nyní slouží k oznamování kódů nově vzniklých obcí a částí obce nejširší veřejnosti. Kromě toho jsou provázány na podrobné popisy všech změn RSO až do úrovně jednotlivých statistických obvodů a budov v nich.
Souhrn všech stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi (od srpna 1995
dodnes), které je možno získat na webových stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením, se od všech ostatních zdrojů liší především podrobností popisu změn a jejich vzájemnou provázaností. Jednotlivé popisy změn jsou spojeny a tématicky uspořádány
do souhrnného opisu změn od srpna 1995 dodnes. Tento soubor obsahuje věcně totéž jako jednotlivé popisy změn mezi následujícími
verzemi. Text postupně získává značný rozsah, přestože jeho úprava je úsporná a v důsledku toho nezbytně ne vždy dostatečně přehledná. Seskupení do jednoho dokumentu však umožňuje rychle vyhledávat konkrétní změnu nebo komentář ke konkrétní položce.
ÚIR-ZSJ rovněž uvádí informace o tom, že některá obec se stala městem nebo městysem. Uvádí také jmenovitě z toho vyplývající změny
v názvech matričních a stavebních úřadů. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ v minulosti získával tyto informace přímo z kanceláře poslanecké sněmovny, v poslední době se objevují na též webové stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V období územní přípravy je dokumentace změn v rámci ÚIR-ZSJ jedinou velmi podrobnou a veřejně dostupnou dokumentací výsledků
revize. Obsahuje totiž kromě výčtu nově vytvořených ZSJ a dílů ZSJ i důvody a okolnosti jejich vymezení a do budoucna je tak dokladem
historie územních jednotek, která slouží při tvorbě přepočtů dat v číselných řadách.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 11a
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích prostorových jednotek zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce, části obcí díly,
- územně technické: KÚ, ÚTJ,
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- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí resp. městských částí/městských obvodů výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů (tyto od úrovně ÚTJ výše z důvodu vnitřního členění města
Brna). Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ, který ji získává z interních číselníků ČSÚ.
Rovněž tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i v období územní přípravy SLDB, kromě změn vyvolaných administrativními změnami dokumentuje vazby nově vytvořených ZSJ a dílů ZSJ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 11a
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (naposledy
1.3.2001), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (k 1.1.2005 a dále pak každoroční aktualizace). Protože se územně správní
členění mění, je třeba data ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou
zveřejněny údaje, je díl ZSJ. ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ze SLDB 1991 a 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání.
U všech aktuálních dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991 a 2001. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý
díl 9 té ZSJ, do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou
provedeny i opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při
SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
Při přepočtech je třeba pracovat místo aktuální identifikace dílů ZSJ, tj.KODZSJ+KZ+DIL (resp. KOD_ZSJ_D), s identifikací platnou k datu
SLDB, tj. KODZ01+KZ01+DIL01. Z tohoto důvodu tedy vůbec nevadí, že v jedné ZSJ může existovat několik dílů 9, které mají na první
pohled shodnou identifikaci (tj. KODZSJ+KZ+DIL, resp. KOD_ZSJ_D). Zaniklé díly nejsou součástí územního uspořádání (jejich obyvatelstvo je započteno v současných dílech) a jejich jediným smyslem je pouze jednosměrné přiřazení dílů ze SLDB do dnešní územní struktury. Jediný důvod, proč jsou vůbec v registru uvedeny, je v tom, že bez nich by spolu se zrušenými nebo překódovanými díly ZSJ zmizela i
vazba na data z předchozích SLDB.
V této roli je ÚIR-ZSJ zcela nezastupitelný. Nikde jinde se nevyskytují ve veřejných zdrojích výše uvedené nástroje pro přepočty dat ze
SLDB 1991 a 2001 na aktuální územně správní členění. Po ukončení územní přípravy SLDB se změní struktury databází tak, aby k dokumentaci vazeb stávajících jednotek na stav SLDB 1991 a 2001 přibyla dokumentace vazeb na SLDB 2011 a u všech územních jednotek
se objeví řada počtů obyvatel 1991-2001-2011.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 11a
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od souřadnic definičních bodů ZSJ byly pak odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, původně ve stovkách metrů.
V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích obvodů v měřítku 1:10 000 případně
podrobnějším pro celou ČR a souřadnice byly upřesněny na metry. V současné době se aktualizace hranic ZSJ provádí v rámci údržby
grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ a údaje o souřadnicích ZSJ jsou provázány na tento zdroj.
Od verze ze září 2009 je v ÚIR-ZSJ nově začleněn soubor ZSJ dílů, který obsahuje souřadnice jednotlivých dílů ZSJ - předtím měly
všechny díly uvedeny jednotné souřadnice celé ZSJ. Od verze z října 2010 je doplněna do souboru ZSJ dílů informace o tzv. dominantním
dílu, což je díl ZSJ, jehož souřadnice definičního bodu jsou shodné se souřadnicemi definičního bodu celé ZSJ.
Od souřadnic definičních bodů dílů ZSJ jsou odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, uváděné nyní v
metrech (výhledově se uvažuje o přesnosti v cm, ale pouze v tom případě, že bude přijata varianta odvozování souřadnic definičního bodu
od souřadnic vybrané, tzv. referenční budovy, protože to je přesnost souřadnic budov v Katastru nemovitostí).
Celá soustava definičních bodů je průběžně, tedy v době územní přípravy stejně jako v intercenzálním období, kontrolována a udržována
tak, aby plně odpovídala grafické části RSO, tj. definiční bod musí vždy ležet uvnitř polygonu územní jednotky v příslušné vrstvě. Kromě
toho musí být umístěn tak, aby reprezentoval, na rozdíl od různých centroidů, které se v GIS občas vyskytují, reálné místo centra zástavby
ZSJ, části obcí nebo obcí, které lze tak věrohodně zobrazit bodem nebo jinou značkou v mapách nejrůznějších měřítek (včetně administrativně správní mapy 1:200 000) ve správné poloze vůči hranicím územně správních jednotek, dopravní nebo říční síti a jiným jevům.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 11a
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POLOŽEK 11a
Doplnění položek s názvy pošt do souboru částí obce
Do souboru COB.dbf (části obce díly) byly nově vloženy položky NAZPOSTA, NAZPOSTA_2, NAZPOSTA_3, NAZPOSTA_4,
NAZPOSTA_5, NAZPOSTA_6, NAZPOSTA_7 a NAZPOSTA_8, které odpovídají již existujícím položkám PSC, PSC_2, PSC_3,
PSC_4, PSC_5, PSC_6, PSC_7 a PSC_8 a obsahují úřední názvy pošt, ke kterým se příslušná PSČ vztahují.
Tyto položky mají čistě informativní charakter a jsou naplněny daty ze souborů ke stažení webových stran České pošty, s.p. a v souladu
s tímto datovým zdrojem se vztahují primárně k částem obcí, nikoliv k jednotlivým budovám, na rozdíl od registru sčítacích obvodů a budov, který doplňuje údaje o PSČ k jednotlivým budovám z tzv. databáze dodacích míst.
Je třeba zdůraznit, že tyto údaje (PSČ i názvy pošt) se velice mění vzhledem ke změnám, kterými Česká pošta prochází. Již řadu let probíhá proces, kdy územní působnost malých pošt je omezována pouze na centrální část obce, kdežto ostatní, vzdálenější části obce téže
obce byly převedeny pod jinou, větší poštu v sousedství a jsou zřejmě obsluhovány automobilovou dopravou. K tomu nyní přistoupila
transformace těchto menších pošt na tzv. výdejní místa.
V minulosti Česká pošta opakovaně zdůrazňovala, že pokud je nějaké PSČ zrušeno, zůstává ve vnitřních databázích a zásilky jsou bez
problému doručeny na nové,platné PSČ.
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STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi leden
2011 a listopad 2011 - verze 11b a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 11b
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005).
Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ pod názvem "Prohlížeč ÚIR-ZSJ" ve formě distribučních verzí ke
stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje a udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ. Dokončuje se datová integrace agendy ÚIR-ZSJ do
registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ (dále RSO): po legislativních, řídících, metodických, obsahových, zdrojových a aplikačních změnách se přistupuje k plnění statistik územních celků. Mezi ÚIR-ZSJ a RSO existují obsahové vazby, kdy ÚIR-ZSJ poskytuje průběžnou dokumentaci o příslušných změnách pro RSO a naopak. Navíc RSO vytváří a udržuje geografickou část (vektory s atributy) v úzké vazbě na
ÚIR-ZSJ, administrativní členění státu, Informační systém katastru nemovitostí, Informační systém evidence obyvatelstva a další vlastní
zdroje. Na webových stránkách ČSÚ jsou zveřejněny data a služby nad databází Registru sčítacích obvodů a budov na stránce
http://registry.czso.cz/irso/home.jsp
Dále novinky, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru, kontakty jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z RSO je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 11b
Tento přehled (zmeny11b.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt),
23) zmeny07a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2006 a únor 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07a.txt),
24) zmeny07b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2007 a říjen 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07b.txt),
25) zmeny08a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2007 a březen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08a.txt),
26) zmeny08b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2008 a říjen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08b.txt),
27) zmeny09a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2008 a únor 2009
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09a.txt),
28) zmeny09b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2009 a září 2009
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09b.txt),
29) zmeny10a.txt - přehled změn mezi verzemi září 2009 a březen 2010
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny10a.txt),
30) zmeny10b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2010 a říjen 2010
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny10b.txt),
31) zmeny11a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2010 a leden 2011
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny11a.txt).
Texty, které jsou přímou součástí distribučních paketů, jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2 (jako součást distribučních paketů),
resp. ve formátu programu Word jako součást přehledů změn. V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů, které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou
podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně souhrnně charakterizovány. Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna význa-
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mu nebo zrušení některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru). Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto
jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje. Naproti tomu některé základní skutečnosti
jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v nových, aktuálních souvislostech. Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň
informativně pročíst, přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve vybraných statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce (části obce evidenční) - slouží k číslování domů),
- COB.dbf - části obce díly (části obce díly statistické) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění, tj. obsahují části
obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech),
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky,
- ZSJD.dbf - základní sídelní jednotky díly,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát, městský, obecní, atd.), nově rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem, který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIRZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek k 3.3.1991 a 1.3.2001 (dvě poslední SLDB), aktuální počty obyvatel obcí
(a nově též městských částí v Praze), okresů, krajů a oblastí, aj. Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit. ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu
(www.czso.cz):
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Tam je možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje - data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci
funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti.
V případě potřeby je nabídnuta ke stažení mimořádná aktualizační verze. Stalo se to na začátku roku 2009, v době, kdy nastaly závažnější
administrativní změny (jedna nová obec, jedna obec zanikla), tak aby údaje o nové obci (název, kódy, vymezení, členění) byly co nejdříve
k dispozici uživatelům. Verze byla označena jako 082a1, resp. 08b_aktualizace1 a obsahovala aktualizační program se změnovými daty.
Po rozbalení v adresáři verze ÚIR-ZSJ (říjen 2008) provedla aktualizaci souborů registru na stav k 1.1.2009. Aktualizace byla doprovázena
popisem změn za období 12.11.2008 až 1.1.2009 včetně. Tyto změny nejsou archivovány, protože byly později zahrnuty do změn zmeny09a.txt/doc. Obdobný postup nastal i na začátku roku 2010, kdy k předchozí verzi 092 (resp. 09b) byla vytvořena aktualizovaná verze
092a1, která upravila verzi září 2009 na stav k 1.1.2010, takže tam byl zachycen vznik nové obce Petrov nad Desnou a podařilo se tam
aktualizovat výměry všech územních jednotek podle stavu k 31.12.2009 v administrativním vymezení k 1.1.2010.
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Na počátku roku 2011 nastala poněkud jiná situace v tom, že od uzávěrky předchozí verze k 1.11.2010 do konce roku 2010 bylo velmi málo změn, protože v rámci územní přípravy SLDB 2011 probíhaly jiné práce nežli začleňování nových jednotek do číselníků a další rozsáhlá
dávka změn se do číselníků RSO a ÚIR-ZSJ začala promítat až od 15.1.2011 a tyto práce pokračovaly až do listopadu 2011.
Předkládaný text pokračuje tedy v dokumentaci změn z revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2011 a spolu s textem zmeny10b.
txt/doc představuje dokumentaci revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2011.2011.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V OBDOBÍ ÚZEMNÍ PŘÍPRAVY SLDB 11b
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval současný stav.
ÚIR-ZSJ existuje od roku 1992. Znamená to, že z hlediska opakujících se sčítání lidu je možno rozlišit období územních příprav SLDB
(1999-2001 a 2009-2011) a období intercenzální mezi nimi. Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu
1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V té době sloužil ÚIRZSJ mimo jiné k přípravě řídícího souboru sčítání. V roce 2009 začalo období územní přípravy sčítání lidu 2009-2011 a od verze ÚIR-ZSJ
2010b (říjen 2010) ÚIR-ZSJ opět slouží jako jeden z nástrojů revize ZSJ (i když jinak než při předchozím SLDB).
V intercenzálním období (přesněji v období, kdy neprobíhá územní příprava SLDB) jsou změny v ZSJ a ZSJ dílech dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami, nejčastěji vytvořením nové části obce, někdy změnou vymezení obce nebo k.ú., změnou
názvu k.ú., aj.,
b) změny a opravy, vyvolané údržbou RSO a ÚIR-ZSJ nebo oznámením z jiných zdrojů (např. upozornění na nesprávnou podobu názvu
apod.).
V době, kdy probíhá revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB, vzniká velké množství změn, které představují vlastní revizi ZSJ, administrativní změny probíhají dál, ale změny z údržby RSO a ÚIR-ZSJ jsou sice mnohem početnější, ale současně splývají s revizí ZSJ a SO v
rámci územní přípravy, protože její součástí je i revize budov, tj. plošná kontrola správnosti identifikace budov, která má často za následek
změny v dílech ZSJ. Proto jsou opět změny v ZSJ a ZSJ dílech v zásadě dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami, nejčastěji vytvořením nové části obce, někdy změnou vymezení obce nebo k.ú., změnou
názvu k.ú., aj.,
b) změny a opravy, vyvolané jednak vlastní revizí ZSJ a SO, jednak údržbou RSO a ÚIR-ZSJ, vyvolanou revizí budov, ale i zvýšenou kontrolou celé soustavy územních jednotek.
Ve verzi ÚIR-ZSJ 2010a (březen 2010), z hlediska údržby registru stále ještě zčásti probíhalo intercenzální období, kdy ÚIR-ZSJ plní řadu
jiných úkolů a zčásti již začalo období územní přípravy SLDB 2011. Konkrétně to znamenalo, že do registru byly promítány zejména změny v dílech ZSJ, vyvolané revizí budov v rámci územní přípravy SLDB 2011 (revize budov odhaluje případy, kdy některé budovy patří do
Zásadní změny v souboru ZSJ (nové ZSJ, zrušené ZSJ, změna názvů ZSJ) byly podrobně popsány ve verzi ÚIR-ZSJ 2010b (říjen 2010) a
v předkládané verzi ÚIR-ZSJ 2011b (listopad 2011). Verze ÚIR-ZSJ 2011a (leden 2011) zahrnovala pouze administrativní změny z konce
roku 2010 a k 1.1.2011 a žádné změny z revize ZSJ neobsahovala.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 11b
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic, která je grafickou částí RSO). Součástí obsahu zdrojového registru je i evidování vztahů
vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i v období územní přípravy, výrazně se ale zvyšuje objem prováděných změn. Specifickou roli hraje registr v případě obnovení v minulosti ukončených ZSJ (oživení původního kódu).
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ, KÚ a ÚTJ 11b
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem i pro přidělování kódů částí obcí (a částí obcí dílů) a katastrálních území a územně technických jednotek.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které mají stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, mají i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ.
Postupem času bylo původní pravidlo o shodnosti kódů poněkud oslabeno zejména tím, že kvůli požadavku stability kódů částí obce bylo
znemožněno měnit kódy částí obce. Znamená to tedy např., že pokud se název části obce s kódem 4*** změní tak, že je shodný s názvem
ZSJ, kódy nelze tomu přizpůsobit, protože kód ZSJ nemůže začínat na 4*** (aby se přizpůsobil kódu části obce) a současně kód části obce nelze upravit tak, aby byl shodný s kódem ZSJ (protože se nemůže měnit kvůli stabilitě).
Uvedené pravidlo je tedy upraveno tak, že se jedná o pravidlo původního přidělení a nového přidělování kódů části obcí podle kódů ZSJ,
ale pokud se dále vztahy mezi ZSJ a částmi obcí mění, původní přidělené kódy zůstávají beze změny.
Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je svou identitou a svým vymezením (úplným nebo většinovým) shodná se stávající ZSJ, pak může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná svou identitou a svým vymezením (úplným nebo většinovým) shodná se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód
shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví,
b) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, ale může být i méně, zejména ale prostorová odloučenost od
další zástavby ve stejném katastrálním území),
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c) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby
(třeba i jen plánovaný) a pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce, rozhodující je přitom zejména prostorová odloučenost, ale může to být i výrazná odlišnost např. nové zástavby suburbánního typu od sousední staré zástavby,
d) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky:
- číselník částí obcí (číselník částí obcí evidenčních ) - slouží k číslování domů,
- číselník částí obcí dílů (číselník částí obcí statistických), zahrnuje navíc díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od šestiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní
znak, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se pak připojí. Protože
kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ a ÚTJ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9. Nové KÚ v posledních letech žádné nevzniklo, ale kdykoliv může být nějaké vytvořeno. V takovém případě se postupuje následujícím způsobem: Pokud uvnitř nově vytvořeného
KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ tím způsobem, že od šestiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11ADDO nový kontrolní znak a ten se pak připojí. Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo,
že by vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od tohoto kódu
odvodil kód KÚ.
Stejným způsobem jako kódy KÚ se vytvářejí kódy ÚTJ (územně technických jednotek), které vyjadřují:
a) neskladebnost městských částí/městských obvodů v Praze a členěných statutárních městech do KÚ,
b) představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce,
c) prostorově oddělené části KÚ nebo ÚTJ.
ÚTJ vznikaly v poslední době relativně často v rámci podrobných kontrol vzájemné skladebnosti obcí, městských částí a městských obvodů na jedné straně a KÚ na druhé straně. Jejich kódy se vytvářejí obdobným způsobem jako kódy KÚ, jenom se stává mnohem častěji, že
nastane situace, kdy v nově vzniklé nebo nově zjištěné neskladebnosti administrativních jednotek a KÚ není žádná ZSJ. Pak se taková
ZSJ vytvoří a od jejího kódu se pak výše popsaným způsobem odvodí kódy ÚTJ.
Rovněž tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i v období územní přípravy SLDB, kromě změn vyvolaných administrativními změnami se jedná zejména
o přidělování kódů nově vytvořeným ÚTJ, které představují další polygony k.ú., objevené při revizi budov.
V průběhu roku 2011 bylo při kontrolách zjištěno větší množství případů, kdy některá KÚ jsou složena z více polygonů, resp. vedle hlavního polygonu mají ještě jeden další nebo i několik dalších menších polygonů. Zeměměřický úřad se snažil tyto další polygony rušit, ale někdy to trvalo dlouho a někdy se to zatím nepodařilo. Pro každý takový polygon ale musela být vytvořena nová ZSJ, která se po zrušení polygonu opět ruší společně se zrušenou ÚTJ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 11b
Zveřejňování změn v územně správním členění se v posledních letech výrazně měnilo. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který
kromě statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí mezi
dvěma následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování
změn se vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných
změn i změny již schválené a připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace.
V únoru 2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku
ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR
k 1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně.
Od roku 2005 prezentuje Ministerstvo vnitra tyto změny na svých webových stránkách pod názvem Přehled změn v územní organizaci a v
názvech obcí a jejich částí, nastalé s účinností od .. do .. Tak byly zveřejněny změny za období : a) od 2.1.2005 do 1.1.2007, b) od
2.1.2007 do 1.1.2008, c) od 2.1.2008 do 1.1.2009, d) od 2.1.2009 do 1.1.2010 (jako odkaz do Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí) a e) od 2.1.2010 do 1.1.2011. Změny za období od 2.1.2011 do 1.1.2012 se připravují. Podrobnosti ke změnám je často možno dohledat na webových stránkách jednotlivých obcí. Žádný z těchto zdrojů však k nově vytvořeným obcím nebo částem obcí neuvádí jejich
kódy. Přehledný seznam těchto změn (zejména vznik a zánik obcí a částí obcí, doplněný jejich kódy), je nyní průběžně uváděn na webových stránkách RSO. Tyto stránky nyní slouží k oznamování kódů nově vzniklých obcí a částí obce nejširší veřejnosti. Kromě toho jsou
provázány na podrobné popisy všech změn RSO až do úrovně jednotlivých statistických obvodů a budov v nich.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich jediný zdroj, který systematicky dokumentuje jednotlivé změny také z hlediska popisu okolností a důvodů jednotlivých změn. Znamená to, že z věcného hlediska jsou
popisy změn ÚIR-ZSJ shodné se změnami vyhlášenými Ministerstvem vnitra (územní členění) a ČSÚ (změny v kódech), ale navíc mají
právě ten popis okolností a důvodů změn. Ukázalo se dlouhodobou praxí, že právě tento důvod je příčinou, proč je ÚIR-ZSJ tolik využíván
nejširším okruhem uživatelů.
ÚIR-ZSJ obsahuje dva popisy změn, které je možno získat na webových stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením:
a) souhrn všech jednotlivých stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi
(od srpna 1995 dodnes),
b) jednotný dokument, obsahující jednotlivé popisy změn, spojené a tématicky uspořádané do souhrnného popisu změn od srpna 1995
dodnes. Tento soubor obsahuje věcně totéž jako jednotlivé popisy změn mezi následujícími verzemi. Text postupně získává značný rozsah, přestože jeho úprava je úsporná a v důsledku toho nezbytně ne vždy dostatečně přehledná. Seskupení do jednoho dokumentu však
umožňuje rychle vyhledávat konkrétní změnu nebo komentář ke konkrétní položce.
ÚIR-ZSJ rovněž uvádí informace o tom, že některá obec se stala městem nebo městysem. Uvádí také jmenovitě z toho vyplývající změny
v názvech matričních a stavebních úřadů. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy Poslanecké sněmovny Par-
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lamentu ČR. ÚIR-ZSJ v minulosti získával tyto informace přímo z kanceláře poslanecké sněmovny, v posledních letech se objevují na webové stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jsou aktualizovány v číselnících ČSÚ.
V období územní přípravy je dokumentace změn v rámci ÚIR-ZSJ jedinou velmi podrobnou a veřejně dostupnou dokumentací výsledků
revize. Obsahuje totiž kromě výčtu nově vytvořených ZSJ a dílů ZSJ i důvody a okolnosti jejich vymezení a do budoucna je tak dokladem
historie územních jednotek, která slouží při tvorbě přepočtů dat v číselných řadách.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 11b
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích prostorových jednotek zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce, části obcí díly,
- územně technické: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí resp. městských částí/městských obvodů výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů (tyto od úrovně ÚTJ výše z důvodu vnitřního členění města
Brna). Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je publikována pouze v ÚIR-ZSJ, který ji získává z interních číselníků ČSÚ.
Rovněž tuto funkci plní ÚIR-ZSJ i v období územní přípravy SLDB, kromě změn vyvolaných administrativními změnami dokumentuje vazby nově vytvořených ZSJ a dílů ZSJ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 11b
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (dosud
k 1.3.2001, nově k 26.3.2011), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (k 1.1.2005 a dále pak každoroční aktualizace). Protože se
územně správní členění mění, je třeba data ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou zveřejněny údaje, je díl ZSJ. ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ZSJ ze SLDB 1991 a 2001 a obsahuje tak převodník dat
z těchto dvou sčítání. Nejnovější verze ÚIR-ZSJ eviduje i díly ZSJ ze SLDB 2011 a připravuje se tak na roli převodníku dat ze SLDB 2011
(až budou data k dispozici). U všech aktuálních dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991, 2001 a 2011. Pokud
díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té ZSJ, do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce,
která informuje o kódu ZSJ a dílu při SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
Při přepočtech je třeba pracovat místo aktuální identifikace dílů ZSJ, tj. KODZSJ+KZ+DIL (resp. KOD_ZSJ_D), s identifikací platnou k datům SLDB, tj. KODZSL+KZSL+DILSL (resp. KODZSJD91) pro rok 1991, KODZ01+KZ01+DIL01 (resp. KODZSJD01) pro rok 2001 a
KODZ11+KZ11+DIL11 (resp. KODZSJD11) pro rok 2011. Z tohoto důvodu tedy vůbec nevadí, že v jedné aktuální ZSJ může existovat několik dílů 9, které mají na první pohled shodnou identifikaci (tj. KODZSJ+KZ+DIL, resp. KOD_ZSJ_D). Zaniklé díly nejsou součástí územního uspořádání (jejich obyvatelstvo je započteno v současných ZSJ dílech) a jejich jediným smyslem je pouze jednosměrné přiřazení ZSJ
dílů ze SLDB 1991, 2001 nebo 2011 do aktuální územní struktury. Jediný důvod, proč jsou vůbec v registru uvedeny, je v tom, že bez nich
by spolu se zrušenými nebo překódovanými ZSJ a ZSJ díly zmizela i vazba na data z předchozích SLDB.
V této roli je ÚIR-ZSJ zcela nezastupitelný. Nikde jinde se nevyskytují ve veřejných zdrojích výše uvedené nástroje pro přepočty dat ze
SLDB 1991 a 2001 a v budoucnosti i 2011 na aktuální územně správní členění. Po zpracování výsledků SLDB 2011 do úrovně podrobnosti ZSJ a jejich dílů se předpokládá vytvoření položek o počtu obyvatel 2011 a u všech územních jednotek by se měla objevit řada počtů
obyvatel 1991-2001-2011.
Vložení položek KODZ11+KZ11+DIL11 (resp. KODZSJD11) do struktur ÚIR-ZSJ již nyní je nezbytné, protože již během roku 2011 došlo
ke zrušení několika ZSJ, existujících při SLDB 2011 (z důvodu změn ve vymezení katastrálních území a ÚTJ) a je potřeba dokumentovat,
kam budou data přepočtena.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 11b
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.). Od souřadnic definičních bodů ZSJ byly pak odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, původně ve stovkách metrů. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí
registru sčítacích obvodů v měřítku 1:10 000 případně podrobnějším pro celou ČR a souřadnice byly upřesněny na metry.
V současné době se aktualizace hranic ZSJ provádí v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ a údaje o souřadnicích
ZSJ jsou provázány na tento zdroj.
Od verze ze září 2009 je v ÚIR-ZSJ nově začleněn soubor ZSJ dílů, který obsahuje souřadnice jednotlivých dílů ZSJ - předtím měly
všechny díly uvedeny jednotné souřadnice celé ZSJ. Od verze z října 2010 je doplněna do souboru ZSJ dílů informace o tzv. dominantním
dílu, což je díl ZSJ, jehož souřadnice definičního bodu jsou shodné se souřadnicemi definičního bodu celé ZSJ.
Od souřadnic definičních bodů dílů ZSJ jsou odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, uváděné nyní
v metrech (uvažovalo se i o přesnosti v cm, pokud by byla přijata varianta odvozování souřadnic definičního bodu od souřadnic vybrané,
tzv. referenční budovy, která má podrobnost souřadnic budov v Katastru nemovitostí na cm), tato metoda má ale více nevýhod nežli výhod.
Celá soustava definičních bodů je průběžně, tedy v době územní přípravy stejně jako v intercenzálním období, kontrolována a udržována
tak, aby plně odpovídala grafické části RSO, tj. definiční bod musí vždy ležet uvnitř polygonu územní jednotky v příslušné vrstvě. Kromě
toho musí být umístěn tak, aby reprezentoval, na rozdíl od různých centroidů, které se v GIS občas vyskytují, reálné místo centra zástavby
ZSJ, části obcí nebo obcí, které lze tak věrohodně zobrazit bodem nebo jinou značkou v mapách nejrůznějších měřítek (včetně administrativně správní mapy 1:200 000) ve správné poloze vůči hranicím územně správních jednotek, dopravní nebo říční síti a jiným jevům.
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ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 11b
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POLOŽEK 11b
Doplnění položek vyjadřujících vazbu na SLDB 2011
KODZ11, KZ11, DIL11, KODZSJD11 - kód ZSJ, kontrolní znak kódu ZSJ a díl ZSJ (a jejich spojení do jedné položky) při SLDB 2011, tj.
k 26.3.2011. Položky mají obdobný význam jako položky KODZSL, KZSL, DILSL a KODZSJD91, které zachycují stav při SLDB 1991, tj.
k 3.3.1991 a jako položky KODZ01, KZ01, DIL01 A kodzsjd01, které zachycují stav při SLDB 2001, tj. k 1.3.2001. Uvedené položky umožňují provádět přepočty dat z předchozích SLDB na aktuální správní členění tím způsobem, že jsou v nich zachyceny díly ZSJ, existující při
SLDB. Slouží tedy jako převodové klíče pro propojení dat SLDB 1991, 2001 a 2011 s aktuálním správním členěním.
Uveďme, že při SLDB 1991 existovalo 20688 sčítaných ZSJ a 21990 dílů ZSJ a při SLDB 2001 existovalo 21805 ZSJ a 22099 dílů ZSJ. Při
SLDB 2011 existovalo (podle předběžného počtu, který může být ještě dodatečně upřesněn, hlavně pokud se týče dílů) 22425 ZSJ a
23299 dílů ZSJ. Tyto počty se postupně mění a budou měnit v rámci údržby a aktualizace souboru ZSJ. Přitom platí, že počet ZSJ a dílů
se v intercenzálním období (mezi SLDB) mění minimálně, ale přece jenom se mění s ohledem na změny souboru částí obcí, katastrálních
území a ÚTJ.
Doplnění plného názvu kraje
NAZEVKR - plný název kraje. V souborech KRAJE a OKRESY byla a je položka NAZKR = název kraje, ale jedná se o název zkrácený
(např. Středočeský). Nově se do těchto dvou číselníků (souborů) doplňuje položka NAZEVKR = název kraje plný (např. Středočeský kraj).
To má význam hlavně v případě používání názvu kraje, který měl až dosud plný i zkrácený název shodný (Vysočina), kdežto nově se liší
název plný (Kraj Vysočina) a zkrácený (Vysočina).
Doplnění položky CHARZSJ - charakteristika ZSJ
CHARZSJ - charakteristika ZSJ.
Základní sídelní jednotky (ZSJ) byly od svého vzniku v roce 1970 vymezeny jako dva odlišné typy sídelních jednotek:
a) UO - urbanistické obvody ve vybraných obcích (většinou městech), které byly vymezeny podle principu členění města
z urbanistických a územně plánovacích hledisek podle převažujícího funkčního využití (obytné plochy, průmyslové plochy, dopravní plochy, zemědělské plochy, lesní plochy, rekreační plochy, atd.),
b) SL - sídelní lokality ve venkovském prostoru, které představují v rámci jednotlivých katastrálních území spádová území seskupení
obytných a rekreačních budov.
Urbanistické obvody se kromě metodiky vymezení lišily od sídelních lokalit vnějšími rozdíly:
a) měly vymezeny hranice - tento rozdíl zanikl při územní přípravě SLDB 2001, kdy byly vymezeny hranice všech ZSJ, včetně SL,
b) měly pořadová čísla UO (označovaná jako CUO nebo C_UO), používaná částí uživatelů místo kódu ZSJ,
c) měly charakteristiky UO (označované jako CHARUO), používané částí uživatelů pro základní informaci o převažujícím funkčním využití
UO.
V rámci přípravy spolupráce s registrem RÚIAN byl formulován požadavek na tvorbu nového atributu ZSJ - charakteristika ZSJ.
Z důvodu maximální kontinuity s dosavadní praxí byla vytvořena položka CHARZSJ - charakteristika ZSJ, která je pro obce (města) členěná na urbanistické obvody shodná s dosavadní položkou CHARUO a spolu s ní bude jednotně udržována a aktualizována. Pro sídelní lokality se vytváří nové charakteristiky, ale tak, aby celý systém byl co nejjednodušší a odpovídal tak základním uživatelským potřebám.
To samozřejmě nevylučuje, že by v budoucnosti nemohly být charakteristiky upřesněny tak, že místo převažujícího funkčního využití by
byly stanoveny různé kombinace smíšeného využití (obytná funkce s průmyslovou, obytná funkce s funkcí vybavenosti, zemědělská funkce s malými plochami odloučené obytné zástavby apod.).
Současné charakteristiky obsahují tyto hodnoty:
a) urbanistické obvody:
O obytné plochy (v kompaktní zástavbě, bez přilehlých zemědělských ploch),
N odloučené obytné plochy (nesrostlé, včetně přilehlých zemědělských ploch),
P plochy průmyslových areálů,
D plochy dopravních areálů,
V plochy areálů občanské vybavenosti,
R rekreační plochy,
X rezervní plochy (bez dalšího rozlišení jejich budoucí funkce),
Z zemědělské plochy (bez samostatné obytné plochy),
L lesní plochy,
U ostatní účelové plochy.
Tyto charakteristiky byly prověřovány v rámci územní přípravy SLDB 2011, ve své většině nebyly měněny, pokud nedošlo ke změně převažující funkce.
b) sídelní lokality
S sídelní lokalita
K tzv. prázdné k.ú. - sídelní lokalita, vymezením shodná s k.ú. nebo ÚTJ, bez zástavby.
Tyto dvě charakteristiky byly vymezeny nově. Typ S představuje klasickou sídelní lokalitu, skupinu budov se spádovým územím v rámci
k.ú. Tzv. prázdná k.ú. představovala v historii ZSJ katastrální území, ve kterých až do roku 1999 nebyla vymezena žádná ZSJ. Tato katastrální území byla v číselníku ZSJ vedena jako fiktivní ZSJ, která měla přidělena kód ZSJ, od kterého byl odvozen kód k.ú., ale vlastní ZSJ
neexistovala, protože v území nebyla žádná zástavba anebo se tam vyskytovala zástavba, která byla pro svůj podlimitní rozsah zahrnuta
do ZSJ na sousedním k.ú.
V roce 1999 bylo takových "prázdných" k.ú. evidováno 321, v rámci územní přípravy SLDB byly všechny převedeny na samostatné ZSJ
v souladu s požadavkem, že ZSJ nemůže překračovat hranici k.ú. Dosavadní fiktivní kód ZSJ se tak stal platným kódem ZSJ a z názvu bylo odstraněno označení "KÚ".
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Podle stavu k 1.12.2011 je evidováno 125 ZSJ s charakteristikou "K", to znamená, že "prázdný" charakter ZSJ je hodnocen mnohem přísněji nežli v minulosti. Jsou to ZSJ mimo urbanistické obvody, kde není v RSO evidovaná žádná budova. V praxi se jedná zejména o katastrální území v pohraničních územích, kde trvalé osídlení zaniklo po 2. světové válce nebo několik katastrálních území, kde zástavba byla
likvidována v důsledku těžby (severní Čechy) nebo výstavby vodní nádrže (Želivka).
Je třeba poznamenat, že v rámci měst, členěných na urbanistické obvody, se rovněž vyskytují ZSJ bez zástavby, ty mají ale charakteristiky podle funkčního využití (zemědělské, lesní, rekreační plochy apod.).
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi listopad 2011 a březen 2012 - verze 12a a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 12a
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005).
Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ pod názvem "Prohlížeč ÚIR-ZSJ" ve formě distribučních verzí ke
stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje, udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ. Dokončuje se datová integrace agendy ÚIR-ZSJ do
registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ (dále RSO): po legislativních, řídících, metodických, obsahových, zdrojových a aplikačních změnách se přistupuje k plnění statistik územních celků.
Mezi ÚIR-ZSJ a RSO existují obsahové vazby, kdy ÚIR-ZSJ poskytuje průběžnou dokumentaci o příslušných změnách pro RSO a naopak.
Navíc RSO vytváří a udržuje geografickou část (vektory s atributy) v úzké vazbě na ÚIR-ZSJ, administrativní členění státu, Informační systém katastru nemovitostí, Informační systém evidence obyvatelstva a další vlastní zdroje.
Uvedené zdroje a toky dat budou od 1.7.2012 změněny v návaznosti na spuštění základního registru RÚIAN.
Na webových stránkách ČSÚ jsou zveřejněny data a služby nad databází Registru sčítacích obvodů a budov na stránce
http://registry.czso.cz/irso/home.jsp
Dále novinky, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru, kontakty jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z RSO je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 12a
Tento přehled (zmeny12a.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
23) zmeny07a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2006 a únor 2007
24) zmeny07b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2007 a říjen 2007
25) zmeny08a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2007 a březen 2008
26) zmeny08b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2008 a říjen 2008

(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08b.txt),
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27) zmeny09a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2008 a únor 2009
28) zmeny09b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2009 a září 2009
29) zmeny10a.txt - přehled změn mezi verzemi září 2009 a březen 2010
30) zmeny10b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2010 a říjen 2010
31) zmeny11a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2010 a leden 2011
32) zmeny11b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2011 a listopad 2011

(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny10a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny10b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny11a.txt).
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny11b.txt).

Texty, které jsou přímou součástí distribučních paketů, jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2 (jako součást distribučních paketů),
resp. ve formátu programu Word jako součást přehledů změn.
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů,
které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně
souhrnně charakterizovány.
Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru).
Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje.
Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže
slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v nových, aktuálních souvislostech.
Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst,přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje (některé nově):
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- CESKO.dbf (nově) - jednotka NUTS 0 a současně jednotka NUTS 1,
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- UZOHMP.dbf (nově) - městské obvody v Praze,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve vybraných statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce (části obce evidenční) - slouží k číslování domů,
- COB.dbf - části obce díly (části obce díly statistické) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění, tj. obsahují
části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech,
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky,
- ZSJD.dbf - základní sídelní jednotky díly,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- SOP.dbf (nově) - správní obvody v Praze,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady,
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky(udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát, městský, obecní, atd.), nověji rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
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e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem, který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIRZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek podle sčítání k 3.3.1991 a 1.3.2001, SLDB), počty obyvatel obcí (a městských částí v Praze), okresů, krajů a oblastí, aj. podle předběžných údajů ze sčítání k 26.3.2011, aktuální počty obyvatel obcí (a městských částí v Praze), okresů, krajů a oblastí, aj. podle průběžné statistiky obyvatelstva.
Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz):
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Tam je možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje
- data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- formulář "Připomínky uživatelů" pro připomínky a náměty uživatelů.
V případě potřeby je nabídnuta ke stažení mimořádná aktualizační verze. Stalo se to na začátku roku 2009 a 2010, v době, kdy nastaly
závažnější administrativní změny (vznik nebo zánik obcí), tak aby údaje o novém územním členění byly co nejdříve k dispozici uživatelům.
Na počátku roku 2011 ani 2012 nebyl takový postup potřeba, protože od uzávěrky předchozí verze (k 1.11.2010, resp. 1.12.2011) do konce roku 2010 resp. 2011 bylo velmi málo změn a kromě toho první verze v roce 2011 měla datovou uzávěrku k 1. lednu.
Naproti tomu první verze 2012 má datovou uzávěrku k 15.3.2012, protože:
a) k 1. lednu 2012 nevznikla žádná nová obec, pouze 1 obec změnila vazbu na ORP a POU a tři obce změnily příslušnost ke stavebnímu
úřadu,
b) během února byly získány údaje o výměře k.ú. k 31.12.2011 a z nich byly odvozeny výměry všech jednotek k 1.1.2012,
c) k 29.2.2012, k 12.3.2012 a k 15.3.2012 došlo ke změnám v typu úřadu v obcích (nová města, nová statutární města, nový městys),
d) byl předpoklad, že během dubna bude získán počet obyvatel obcí a městských částí v Praze k 1.1.2012, a proto bylo rozhodnuto počkat
a tyto údaje do ÚIR-ZSJ zařadit. Publikování zpracované bilance za rok 2011 se ale kvůli náročnějšímu odvozování bilance za rok 2011
z výsledků SLDB 2011 posunulo na konec května, takže současně s tím se posunula i distribuce ÚIR-ZSJ.
Někteří uživatelé, kteří čekají na novou verzi ÚIR-ZSJ pro aktualizaci svých registrů, dostali na požádání export ze souborů ÚIR-ZSJ již
v únoru a březnu 2012.
Předchozí verze změn 2011b.txt/doc uzavřela popis změn z revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2011 a spolu s textem zmeny10b.txt/doc představuje dokumentaci revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2011.
Předkládaná verze tedy představuje začátek popisu změn v intercenzálním období 2011-2021, je ale výjimečná tím, že už obsahuje některé (předběžné) výsledky SLDB 2011.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 2011-2021 12a
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval aktuální stav.
ÚIR-ZSJ existuje od roku 1992. Znamená to, že z hlediska opakujících se sčítání lidu je možno rozlišit období územních příprav SLDB
(1999-2001 a 2009-2011) a období intercenzální mezi nimi a po nich.
V současnosti samozřejmě nevíme, jak bude vypadat SLDB kolem roku 2020, ale můžeme předpokládat zcela jistě dvě věci:
a) SLDB se bude konat podle směrnice Evropské unie, požadující realizaci SLDB každých deset let v roce končícím na 0 nebo v návaznosti na něj, tj. 2020 nebo 2019 nebo 2021, což navazuje v Česku na předchozí tradici už od roku 1869 (1869-1880-1890-1900-19101921-1930-1950-1961-1970-1980- 1991-2001-2011),
b) zcela jistě bude existovat požadavek na co největší využití celostátních registrů a omezení plošného zjišťování dalších údajů.
V každém případě je tedy jisté, že význam registru s podrobným územním členěním - RSO a ÚIR-ZSJ - poroste, i když bude realizován v
úzké vazbě na nový základní registr RÚIAN, který ovšem obsahuje pouze identifikace adres budov, nikoliv jejich skladebnost do statistických jednotek.
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V té době sloužil ÚIR-ZSJ mimo jiné k přípravě řídícího souboru sčítání resp. podkladů
pro něj.
V roce 2009 začalo období územní přípravy sčítání lidu 2009-2011 a od verze ÚIR-ZSJ 2010b (říjen 2010) do verze 2011b (listopad 2011)
ÚIR-ZSJ opět sloužil jako jeden z nástrojů revize ZSJ (i když jinak než při předchozím SLDB).
V intercenzálním období (přesněji v období, kdy neprobíhá územní příprava SLDB) jsou změny v ZSJ a ZSJ dílech dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami, nejčastěji vytvořením nové obce nebo nové části obce, někdy změnou vymezení obce nebo k.ú., změnou názvu k.ú., aj.,
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b) změny a opravy, vyvolané údržbou RSO a ÚIR-ZSJ nebo oznámením z jiných zdrojů.
V současné době probíhá čištění správnosti adres v novém základním registru RÚIAN (prověřováním na obecních a stavebních úřadech)
a bude probíhat ještě dlouho po uvedení tohoto registru do provozu, což znamená mimo jiné prověřování správnosti identifikace tisíců budov, což povede velmi pravděpodobně z hlediska ÚIR-ZSJ k rušení a vytváření dílů ZSJ a tím i v některých případech k celkovému zlepšování skladebnosti sídelních a administrativně správních jednotek.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 12a
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívá v tom, že se v něm provádějí změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic, která je grafickou částí RSO). Součástí obsahu zdrojového registru je i evidování vztahů
vůči jiným jednotkám a historie změn.
Tuto funkci plnil ÚIR-ZSJ i v období územní přípravy SLDB, kdy se pouze výrazně zvýšil objem prováděných změn. V intercenzálním období se obecně počet změn (zejména pokud se týče vytváření nových ZSJ) výrazně snižuje,hlavně proto, aby se minimálně měnil počet a
vymezení jednotek, k nimž jsou přiřazeny údaje SLDB 2011.
Jak už bylo zmíněno, podle odborných odhadů bude minimálně rok probíhat "čištění" údajů RÚIAN a dá se předpokládat, že přitom dojde
k upřesnění členění některých ZSJ na díly (na základě údajů od obecních a stavebních úřadů).
Funkce zdrojového registru se projeví zejména v případech, kdy je nějaká v minulosti zrušená ZSJ obnovena (obnoví se její kód).
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ, KÚ a ÚTJ 12a
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývá, že ÚIR-ZSJ slouží k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho je však zdrojem návrhů i
pro přidělování kódů částí obcí (a částí obcí dílů) a katastrálních území a územně technických jednotek.
ČSÚ přiděluje kódy v rámci správy číselníků,ÚIR-ZSJ tím ale neztrácí svůj smysl, protože slouží jednak jako kontrolní systém, jednak jako
zdroj historie všech kódů od vzniku registru v roce 1992, přičemž je provázán s historickými soubory jednotek (zejména ZSJ) od roku
1970 (např. jednotností kódů). Všechny přidělené kódy ZSJ jsou evidovány buď přímo v historických souborech ÚIR-ZSJ nebo v další navazující historické dokumentaci.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které měly stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, měly i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ.
Postupem času bylo původní pravidlo o shodnosti kódů poněkud oslabeno zejména tím, že princip stability kódů částí obce neumožňuje
měnit kódy částí obce. Znamená to tedy např., že pokud se název části obce s kódem 4*** změní tak, že je shodný s názvem ZSJ, kódy
nelze tomu přizpůsobit, protože kód ZSJ nemůže začínat na 4*** (aby se přizpůsobil kódu části obce) a současně kód části obce nelze
upravit tak, aby byl shodný s kódem ZSJ (protože se nemůže měnit kvůli stabilitě).
Uvedené pravidlo je tedy upraveno tak, že se jedná o pravidlo původního přidělení a nového přidělování kódů části obcí podle kódů ZSJ,
ale pokud se dále vztahy mezi ZSJ a částmi obcí mění, původní přidělené kódy zůstávají beze změny.
Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru ZSJ se zjistí, zda nová část obce je svou identitou a svým vymezením (úplným nebo většinovým) shodná se stávající ZSJ, pak může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná svou identitou a svým vymezením (úplným nebo většinovým) shodná se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód
shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví,
b) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, ale může být i méně, zejména ale prostorová odloučenost od
další zástavby ve stejném katastrálním území),
c) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby
(třeba i jen plánovaný) a pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce, rozhodující je přitom zejména prostorová odloučenost, ale může to být i výrazná odlišnost např. nové zástavby suburbánního typu od sousední staré zástavby,
d) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě
se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky: - číselník částí obcí (číselník částí obcí evidenčních) - slouží k číslování
domů, - číselník částí obcí dílů (číselník částí obcí statistických), zahrnuje navíc díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od šestiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní
znak, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se pak připojí. Protože
kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ a ÚTJ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9.
Nové KÚ v posledních letech žádné nevzniklo, ale kdykoliv může být nějaké vytvořeno. V takovém případě se postupuje následujícím způsobem: Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ tím způsobem, že od šestiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní znak, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se pak připojí.
Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná
ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od tohoto kódu odvodil kód KÚ.
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Stejným způsobem jako kódy KÚ se vytvářejí kódy ÚTJ (územně technických jednotek), které vyjadřují: a) neskladebnost městských částí/městských obvodů v Praze a členěných statutárních městech do KÚ, b) představují přesahy obcí na KÚ, patřící do jiné obce, c) prostorově oddělené části KÚ nebo ÚTJ.
ÚTJ vznikaly v poslední době relativně často v rámci podrobných kontrol vzájemné skladebnosti obcí, městských částí a městských obvodů na jedné straně a KÚ na druhé straně. Jejich kódy se vytvářejí obdobným způsobem jako kódy KÚ, jenom se stává mnohem častěji, že
nastane situace, kdy v nově vzniklé nebo nově zjištěné neskladebnosti administrativních jednotek a KÚ není žádná ZSJ. Pak se taková
ZSJ vytvoří a od jejího kódu se pak výše popsaným způsobem odvodí kódy ÚTJ.
V průběhu roku 2011 bylo při kontrolách zjištěno větší množství případů, kdy některá KÚ jsou složena z více polygonů, resp. vedle hlavního polygonu mají ještě jeden další nebo i několik dalších menších polygonů. Zeměměřický úřad se snažil tyto další polygony rušit, ale někdy to trvalo dlouho a někdy se to zatím nepodařilo. Pro každý takový polygon ale musela být vytvořena nová ZSJ, která se po zrušení polygonu opět ruší společně se zrušenou ÚTJ.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 12a
Zveřejňování změn v územně správním členění se v minulosti výrazně měnilo.Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který kromě
statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí mezi dvěma
následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se
vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných změn i
změny již schválené a připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn do 1.1.2005 včetně.
Od roku 2005 prezentuje Ministerstvo vnitra tyto změny na svých webových stránkách pod názvem Přehled změn v územní organizaci a v
názvech obcí a jejich částí s účinností od .. do ..
Tak byly zveřejněny změny za období
a) od 2.1.2005 do 1.1.2007,
b) od 2.1.2007 do 1.1.2008,
c) od 2.1.2008 do 1.1.2009,
d) od 2.1.2009 do 1.1.2010 (jako odkaz do Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí),
e) od 2.1.2010 do 1.1.2011 a
f) od 2.1.2011 do 1.1.2012.
V těchto přehledech se ale uvádějí pouze změny ve vymezení krajů, okresů,obcí a v seznamu částí obcí, a to pouze z hlediska názvů, nikoliv kódů.Změny v katastrálních územích a v ZSJ se v těchto přehledech neuvádějí vůbec.
Přehledný seznam všech změn (zejména vznik a zánik obcí a částí obcí, doplněný jejich kódy), je nyní průběžně uváděn na webových
stránkách RSO. Tyto stránky nyní slouží k oznamování kódů nově vzniklých obcí a částí obce nejširší veřejnosti. Kromě toho jsou provázány na podrobné popisy všech změn RSO až do úrovně jednotlivých statistických obvodů a budov v nich.
Podrobnosti ke změnám je často možno dohledat na webových stránkách jednotlivých obcí. Žádný z těchto zdrojů však k nově vytvořeným
obcím nebo částem obcí neuvádí jejich kódy a členění za ZSJ.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich jediný zdroj, který systematicky dokumentuje jednotlivé změny také z hlediska popisu okolností a důvodů jednotlivých změn.
Znamená to, že z věcného hlediska jsou popisy změn ÚIR-ZSJ shodné se změnami vyhlášenými Ministerstvem vnitra (územní členění) a
ČSÚ (změny v kódech), ale navíc mají právě popis okolností a důvodů změn.
Ukázalo se dlouhodobou praxí, že právě tento důvod je příčinou, proč je ÚIR-ZSJ tolik využíván nejširším okruhem uživatelů.
ÚIR-ZSJ obsahuje dva typy popisů změn, které je možno získat na webových stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením:
a) souhrn všech jednotlivých stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi
(od srpna 1995 dodnes),
b) jednotný dokument, obsahující jednotlivé popisy změn, spojené a tématicky uspořádané do souhrnného popisu změn od srpna 1995
dodnes.Tento soubor obsahuje věcně totéž jako jednotlivé popisy změn mezi následujícími verzemi. Text postupně získává značný rozsah, přestože jeho úprava je úsporná a v důsledku toho nezbytně ne vždy dostatečně přehledná. Seskupení do jednoho dokumentu však
umožňuje rychle vyhledávat konkrétní změnu nebo komentář ke konkrétní položce (tzv.fulltextové vyhledávání).
ÚIR-ZSJ rovněž uvádí informace o tom, že některá obec se stala městem nebo městysem, případně statutárním městem. Uvádí také jmenovitě z toho vyplývající změny v názvech obecních, matričních a stavebních úřadů. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy/předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ v minulosti získával tyto informace přímo z kanceláře poslanecké sněmovny, v posledních letech se objevují na webové stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jsou aktualizovány v číselnících ČSÚ. ÚIR-ZSJ na rozdíl od jiných zdrojů rozlišuje města a městyse stanovená nově, na rozdíl od historických měst a městysů, obnovených na základě novely zákona o obcích z roku 2006.
V období územní přípravy byla dokumentace změn v rámci ÚIR-ZSJ jedinou velmi podrobnou a současně veřejně dostupnou dokumentací
výsledků revize.Obsahuje totiž kromě výčtu nově vytvořených ZSJ a dílů ZSJ i důvody a okolnosti jejich vymezení a do budoucna je tak
dokladem historie územních jednotek, která slouží při tvorbě přepočtů dat v číselných řadách.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 12a
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích prostorových jednotek zejména na dvou základních úrovních:
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a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur: - administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce,části obcí díly,územně technické: KÚ, ÚTJ,- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí resp. městských částí/městských obvodů výše: kraje,okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených
obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů(tyto od úrovně ÚTJ výše z důvodu vnitřního členění města Brna).Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z příslušných právních předpisů,
ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je v současnosti uváděna pouze v číselnících ČSÚ (na základě hlášení stavebních úřadů), odkud je přebírána do ÚIR-ZSJ.
Vzájemné vztahy územních jednotek jsou obsaženy i v číselnících ČSÚ. ÚIR-ZSJ má tu výhodu, že uvádí různé kódy (včetně zastaralých)
a slouží tak jako převodník vůči identifikaci starých databází. Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ mají charakter multičíselníků, tzn. že obsahují
nejvýznamnější vazby ke všem ostatním jednotkám, většinou uvedením jejich kódů i názvů. Naproti tomu číselníky v jiných registrech obsahují většinou pouze kód a název jednotky a pak velmi úzký výběr atributů, případně vazeb k vyšším jednotkám, vyjádřených kódy. ÚIRZSJ je tím uživatelsky přátelštější nežli jiné registry.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 12a
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (dosud k
1.3.2001, nově k 26.3.2011), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (k 1.1.2005 a dále pak každoroční aktualizace, v budoucnosti zřejmě k 1.1.2013). Protože se územně správní členění mění, je třeba data ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění,
přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou zveřejněny údaje, je díl ZSJ.
ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ZSJ ze SLDB 1991 a 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. Nejnovější verze ÚIRZSJ eviduje i díly ZSJ ze SLDB 2011 a připravuje se tak na roli převodníku dat ze SLDB 2011 (až budou data k dispozici). U všech aktuálních dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991, 2001 a 2011. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té
ZSJ, do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při
SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
Při přepočtech je třeba pracovat místo aktuální identifikace dílů ZSJ, tj. KODZSJ+KZ+DIL (resp. KOD_ZSJ_D), s identifikací platnou k datům SLDB, tj. KODZSL+KZSL+DILSL (resp. KODZSJD91) pro rok 1991, KODZ01+KZ01+DIL01 (resp. KODZSJD01) pro rok 2001 a
KODZ11+KZ11+DIL11 (resp. KODZSJD11) pro rok 2011. Z tohoto důvodu tedy vůbec nevadí, že v jedné aktuální ZSJ může existovat
několik dílů 9, které mají na první pohled shodnou identifikaci (tj. KODZSJ+KZ+DIL, resp. KOD_ZSJ_D). Zaniklé díly nejsou součástí
územního uspořádání (jejich obyvatelstvo je započteno v současných ZSJ dílech) a jejich jediným smyslem je pouze jednosměrné přiřazení ZSJ dílů ze SLDB 1991, 2001 nebo 2011 do aktuální územní struktury. Jediný důvod, proč jsou vůbec v registru uvedeny, je v tom, že
bez nich by spolu se zrušenými nebo překódovanými ZSJ a ZSJ díly zmizela i vazba na data z předchozích SLDB. V této roli je ÚIR-ZSJ
zcela nezastupitelný. Nikde jinde se nevyskytují ve veřejných zdrojích výše uvedené nástroje pro přepočty dat ze SLDB 1991 a 2001 a v
budoucnosti i 2011 na aktuální územně správní členění. Po zpracování výsledků SLDB 2011 do úrovně podrobnosti ZSJ a jejich dílů se
předpokládá vytvoření položek o počtu obyvatel 2011 a u všech územních jednotek by se měla objevit řada počtů obyvatel 1991-20012011. Vložení položek KODZ11+KZ11+DIL11 (resp. KODZSJD11) do struktur ÚIR-ZSJ již nyní je nezbytné, protože již během roku 2011
došlo ke zrušení několika ZSJ, existujících při SLDB 2011 (z důvodu změn ve vymezení katastrálních území a ÚTJ) a je potřeba dokumentovat, kam budou data přepočtena.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 12a
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.).
Od souřadnic definičních bodů ZSJ byly pak odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, původně ve stovkách metrů.
V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích obvodů v měřítku 1:10 000 případně
podrobnějším pro celou ČR a souřadnice byly upřesněny na metry.
V současné době se aktualizace hranic ZSJ provádí v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ a údaje o souřadnicích
ZSJ jsou provázány na tento zdroj.
Od verze ze září 2009 je v ÚIR-ZSJ nově začleněn soubor ZSJ dílů, který obsahuje souřadnice jednotlivých dílů ZSJ - předtím měly
všechny díly uvedeny jednotné souřadnice celé ZSJ.
Od verze z října 2010 je doplněna do souboru ZSJ dílů informace o tzv.dominantním dílu, což je díl ZSJ, jehož souřadnice definičního bodu jsou shodné se souřadnicemi definičního bodu celé ZSJ.
Od souřadnic definičních bodů dílů ZSJ jsou odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, uváděné nyní v
metrech (uvažovalo se i o přesnosti v cm, pokud by byla přijata varianta odvozování souřadnic definičního bodu od souřadnic vybrané, tzv.
referenční budovy, která má podrobnost souřadnic budov v Katastru nemovitostí na cm), tato metoda má ale více nevýhod nežli výhod.
Celá soustava definičních bodů je průběžně, tedy v době územní přípravy stejně jako v intercenzálním období, kontrolována a udržována
tak, aby plně odpovídala grafické části RSO, tj. definiční bod musí vždy ležet uvnitř polygonu územní jednotky v příslušné vrstvě. Kromě
toho musí být umístěn tak, aby reprezentoval, na rozdíl od různých centroidů, které se v GIS občas vyskytují, reálné místo centra zástavby
ZSJ, části obcí nebo obcí, které lze tak věrohodně zobrazit bodem nebo jinou značkou v mapách nejrůznějších měřítek (včetně administrativně správní mapy 1:200 000) ve správné poloze vůči hranicím územně správních jednotek, dopravní nebo říční síti a jiným jevům.
Ke konci roku 2011 byly na základě požadavku ČÚZK vytvořeny definiční body (též zvané významové středy) správních obvodů ORP a
POÚ, pražských obvodů (UZOHMP a SOP - viz dále), okresů, krajů a dokonce Česka.
Přitom se postupuje metodou referenčních ZSJ, případně ZSJ dílů, jejichž souřadnice jsou použity jakožto souřadnice vyšší územní jednotky.
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ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 12a
NOVÉ SOUBORY 12a
Do UIR-ZSJ byly nově zařazeny tři soubory: CESKO.dbf, UZOHMP.dbf a SOP.dbf.
CESKO
Česká republika - soubor zatím nebyl potřeba, protože v registru nejsou jednotky, které by nepatřily do České republiky. Název je Česká
republika, zkrácený název Česko, kód NUTS CZ0. Soubor je nově začleněn do ÚIR-ZSJ jenom proto, aby byl dokumentován významový
střed (definiční bod). Souřadnice jsou uvedeny v položkách SY a SX a také SX_G a SY_G (pro přímé načtení do GIS). V položce ZSJ_DB
je kód ZSJ, jejíž souřadnice jsou použity jako referenční pro stanovení definičního bodu, v položce OBEC_DB je kód reprezentativní obce
(Praha) pro stanovení souřadnic definičního bodu a v položce MAPA je umístění grafické polohy bodu v Základní mapě ZM10.
UZOHMP
Soubor je nazýván "územní obvody hlavního města Prahy" nebo "městské obvody v Praze" nebo "pražské městské obvody".
Důležité je si uvědomovat, že tyto jednotky nemají vůbec nic společného s městskými obvody podle zákona o obcích.
Tento soubor obsahuje členění, vytvořené k 1.7.1960 v Praze na 10 obvodů, ve kterých působily tzv. obvodní národní výbory, jejichž kompetence vůči Národnímu výboru hlavního města Prahy byly obdobné, jako vztahy okresních národních výborů ke krajským národním výborům v letech 1960-1990.
Obvodní národní výbory hlavního města Prahy zanikly v souvislosti se změnou zákona o hlavním městě Praze v roce 1990, kdy vzniklo 56
městských částí (později 57), které představují současné samosprávné členění Prahy.
Tato příslušnost byla až dosud v ÚIR-ZSJ vyjádřena položkou MO, která v případě Prahy vyjadřovala příslušnost územních jednotek do
těchto deseti bývalých obvodů. Obsahovala hodnoty 01 až 10 a k nim odpovídající názvy Praha 1 až Praha 10. V položce MC byly pak obsaženy vazby na 57 městských částí.
Důvod, proč je v registrech uváděna příslušnost k jednotkám, zaniklým v roce 1990, je v tom, že tyto jednotky jsou stále aktuálně používány jako součást adres, a to jednak na všech uličních cedulkách v Praze a současně v rámci adres ve všech občanských průkazech obyvatel Prahy a současně všech subjektů v Praze (je to ekvivalent údaje o okresu v mimopražských adresách).

SOP
Správní obvod v Praze. Vytvořením 56 (později 57) městských částí vzniklo členění, do určité míry porovnatelné s členěním Česka v tom
smyslu, že zahrnovalo jednotky s více než 100 000 obyvateli (nyní je to Praha 4, Praha 10, Praha 6 a Praha 8) až po nejmenší jednotku s
250 obyvateli (Praha-Nedvězí). Proto statut Prahy od samého počátku stanovoval různou úroveň kompetencí pro jednotlivé městské části
a snažil se redukovat počet městských částí s nadřazenými kompetencemi a současně tyto kompetence sjednocovat (pomocí všeobecně
závazné vyhlášky, zvané Statut). V roce 1994 k původním 10 městským částem Praha 1 až Praha 10, shodným svým názvem, i když nikoliv vymezením, přibylo dalších pět městských částí se zvýšenými kompetencemi a v souladu s tím přejmenovanými na Prahu 11 až Prahu
15.Tento stav byl zachycen jednak při vymezení jednotek NUTS4 (dnes už jsou zrušeny) a při SLDB 2001 (členění Prahy na 15 jednotek).
Toto členění zaniklo k 1.7.2001, kdy bylo vymezeno 22 správních obvodů, které zahrnují 22 městských částí se zvýšenými kompetencemi
(stavební úřad, matriční úřad a další agendy) a ostatní městské části, jim podřízené. Tato změna byla potvrzena změnou názvů dalších 7
městských částí na Prahu 16 až Prahu 22 k 1.1.2002.
Z toho všeho vyplývá, že členění Prahy na 22 správních obvodů do určité míry odpovídá členění zbytku republiky na 205 správních obvodů ORP. Rozdíl je v tom, že městské části v Praze nejsou obce, protože Praha je obec jako celek. To co je shodné, je to, že jedna jednotka (vybraná obec, vybraná městská část v Praze) má nadřazené kompetence přenesené působnosti, které vykonává i pro další obce,
resp. městské části v Praze.
Tato příslušnost byla až dosud v ÚIR-ZSJ vyjádřena jednak položkou SPRO, která nabývá hodnot 01 až 22 a dále kódem ČSÚ CISSOP,
který nabývá hodnot 1101 až 1122 a navazuje tak na kódování správních obvodů ORP (CISORP) a POÚ (CISPOU). Nový soubor ÚIRZSJ SOP.dbf tedy odpovídá číselníku SOP ČSÚ.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POLOŽEK 12a
Doplnění systému definičních bodů jednotně do všech jednotek
Ke konci roku 2011 byly na základě požadavku ČÚZK vytvořeny definiční body (též zvané významové středy) správních obvodů ORP a
POÚ, pražských obvodů (UZOHMP a SOP - viz dále), okresů, krajů a dokonce Česka.
Přitom se postupovalo metodou, popsanou v Metodice územní přípravy SLDB 2011. Jedná se o metodu reprezentativní podřízené jednotky. Znamená to tedy, že:
- pro souřadnice kraje jsou vybrány souřadnice reprezentativního okresu, což je okres krajského města s výjimkou Středočeského kraje,
kde je to okres s populačně nejvýznamnějším okresním městem (Kladno);
- pro souřadnice okresu jsou to souřadnice okresního města a v okresech, kde neexistuje, jsou to souřadnice populačně nejsilnějšího sídla
obce s rozšířenou působností (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pro Prahu- východ, Černošice pro Prahu-západ, Přeštice pro Plzeň-jih,
Nýřany pro Plzeň-sever a Kuřim pro Brno-venkov);
- pro souřadnice správního obvodu ORP a POÚ jsou vybrány souřadnice reprezentativní obce - sídla ORP a POÚ;
- pro souřadnice oblasti jsou vybrány souřadnice reprezentativního kraje, což je kraj s populačně nejsilnějším krajským městem;
- pro souřadnice Česka jsou vybrány souřadnice hlavního města Prahy.
Tato metoda byla pouze rozšířením už předtím používané metody referenční ZSJ nebo ZSJ dílu, kdy:
- pro souřadnice obce jsou to souřadnice reprezentativní části obce(vybrána podle kombinace kritérií: název, populační velikost, poloha,umístění obecního úřadu apod.);
- pro souřadnice městské části/městského obvodu jsou to souřadnice reprezentativní části obce, vybrané obdobným způsobem jako
v případě obce;
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- pro souřadnice části obce jsou to souřadnice reprezentativní ZSJ, která je stanovena podle kombinace kritérií: název, populační velikost,poloha, výskyt nejnižších hodnot č. p., nebo jsou to souřadnice reprezentativního dílu ZSJ dílu cca 500 částí obcí, které jsou tvořeny
pouze dílem ZSJ (z formálního hlediska se jedná vždy o souřadnice reprezentativního dílu ZSJ, protože i ZSJ, která se na díly nedělí, je
obsažena v souboru dílů ZSJ s označením dílu nula);
- pro souřadnice katastrálního území a ÚTJ jsou to souřadnice ZSJ, od jejíhož kódu je odvozen kód katastrálního území (nemusí to tedy
nutně být stejná ZSJ, která je reprezentativní pro část obce nebo obec).
Systém referenčních jednotek je naplňován odspodu. To znamená, že napřed jsou stanoveny polohou v mapě definiční body ZSJ dílů a
pak metodou reprezentativní jednotky jsou od nich odvozeny všechny vyšší jednotky až po Česko.
Aby bylo co nejjednodušší celý systém udržovat, tak byla všude doplněna položka ZSJ_DB nebo ZSJD_DB (v případě částí obcí a obcí).
Současně byly do všech souborů, pokud tam ještě nebyly, doplněny položky SY a SX (souřadnice definičního bodu) a dále SX_G a SY_G
(souřadnice převedené na tvar, používaný v GIS) a MAPA (poloha definičního bodu v Základní mapě 1:10 000). Položky, které se lišily názvy, jako SYOB a SXOB (souřadnice obcí), SYCOB a SXCOB (souřadnice částí obcí) a SYKU a SXKU (souřadnice k.ú. a ÚTJ) byly v
souborech zatím ponechány, mají ale stejnou hodnotu jako SY a SX. Jedinou výjimku představuje soubor ZSJ dílů, kde SY a SX jsou souřadnice ZSJ dílu, kežto SYZSJ a SXZSJ jsou souřadnice celé ZSJ (jsou shodné se souřadnicemi jednoho z dílů).
Kromě toho, pro další přehlednost, byla do souborů všech vyšších územních jednotek (ORP, POÚ, okresy, kraje, oblasti a Česko) doplněna další položka OBEC_DB, která obsahuje kód obce, která slouží jako reprezentativní pro stanovení definičního bodu.
Doplnění počtu obyvatel k 26.3.2011 (předběžné výsledky SLDB 2011)
Do souboru obcí, okresů, krajů a oblastí a částečně i městských částí a městských obvodů (pouze za městské části v Praze) byla doplněna položka OB11 - počet obyvatel k 26.3.2011 (předběžné výsledky SLDB 2011). Všechny tyto soubory obsahují tedy nyní čtyři údaje o
počtu obyvatel: OB91 - počet obyvatel k 3.3.1991 (SLDB 1991), OB01 - počet obyvatel k 1.3.2001 (SLDB 2001),OB11 - počet obyvatel k
26.3.2011 (SLDB 2011) a OBAKT - počet obyvatel aktuální podle průběžné demografické statistiky (pohyb obyvatel), v současnosti je to
nově k 1.1.2012.
V ostatních souborech (zejména ZSJ, ZSJ dílů, částí obce, částí obcí dílů, aj.) zatím stále ještě zůstávají pouze položky OB91 a OB01,
protože údaje ze SLDB 2011 dosud nejsou k dispozici a v průběžné statistice se údaje za jednotky menší než obec nezjišťují resp. nepublikují.
STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzemi březen 2012 a prosinec 2012 (včetně 1.1.2013) - verze 12b a některé aktuální informace pro uživatele.
PŘEVOD AGENDY 12b
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005).
Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ pod názvem "Prohlížeč ÚIR-ZSJ" ve formě distribučních verzí ke
stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé doplňkové informativní údaje, udržují kontinuitu vůči dříve používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ v uplynulém období probíhalo obdobným způsobem jako dříve, tj. v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému a registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ. Dokončuje se datová integrace agendy ÚIR-ZSJ do
registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ (dále RSO): po legislativních, řídících, metodických, obsahových, zdrojových a aplikačních změnách se přistupuje k plnění statistik územních celků.
Mezi ÚIR-ZSJ a RSO existují obsahové vazby, kdy ÚIR-ZSJ poskytuje průběžnou dokumentaci o příslušných změnách pro RSO a naopak.
Navíc RSO vytváří a udržuje geografickou část (vektory s atributy) v úzké vazbě na ÚIR-ZSJ, administrativní členění státu, Informační systém katastru nemovitostí, Informační systém evidence obyvatelstva a další vlastní zdroje.
Uvedené zdroje a toky dat budou od 1.7.2012 změněny v návaznosti na spuštění základního registru RÚIAN.
Na webových stránkách ČSÚ jsou zveřejněny data a služby nad databází Registru sčítacích obvodů a budov na stránce
http://registry.czso.cz/irso/home.jsp
Dále novinky, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru, kontakty jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z RSO je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
ÚVOD 12b
Tento přehled (zmeny12a.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
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(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),

8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003
17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
23) zmeny07a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2006 a únor 2007
24) zmeny07b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2007 a říjen 2007
25) zmeny08a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2007 a březen 2008
26) zmeny08b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2008 a říjen 2008
27) zmeny09a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2008 a únor 2009
28) zmeny09b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2009 a září 2009
29) zmeny10a.txt - přehled změn mezi verzemi září 2009 a březen 2010
30) zmeny10b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2010 a říjen 2010
31) zmeny11a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2010 a leden 2011
32) zmeny11b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2011 a listopad 2011
33) zmeny12a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2011 a březen 2012

(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny10a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny10b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny11a.txt).
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny11b.txt,
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny12a.txt)..

Texty, které jsou přímou součástí distribučních paketů, jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2 (jako součást distribučních paketů),
resp. ve formátu programu Word jako součást přehledů změn.
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů,
které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně
souhrnně charakterizovány.
Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru).
Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje.
Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže
slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v nových, aktuálních souvislostech.
Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst,přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje (některé nově):
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- CESKO.dbf - jednotka NUTS 0 a současně jednotka NUTS 1,
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- UZOHMP.dbf (nově) - městské obvody v Praze,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve vybraných statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce (části obce evidenční) - slouží k číslování domů,
- COB.dbf - části obce díly (části obce díly statistické) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění, tj. obsahují
části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech,
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky,
- ZSJD.dbf - základní sídelní jednotky díly,
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b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- SOP.dbf (nově) - správní obvody v Praze,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
- FINUR.dbf - finanční úřady a jejich územní pracoviště (nově),
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky(udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UR.dbf - typ úřadu v obci nebo městském obvodu/městské části (magistrát, městský, obecní, atd.), nověji rozdělen na dva číselníky:
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
- PROBL - číselník příslušnosti obcí k problémovým oblastem (nově), tj. k územím se soustředěnou podporou státu podle usnesení vlády,
- TU - číselník typu ÚTJ (nově),
- CHARZSJ - číselník charakteristik ZSJ, včetně CHARUO - charakteristik UO (nově),
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem, který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIRZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu, zejména:
- pracovní nebo historické kódy, různá pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů,
PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ,
- aktuální výměry všech územních jednotek,
- počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek podle sčítání k 3.3.1991 a 1.3.2001,
- počty obyvatel obcí, městských částí v Praze, městských obvodů nebo městských částí v územně členěných statutárních městech,
dále počty obyvatel okresů, krajů, oblastí (regionů soudržnosti) a Česka celkem nově podle definitivních výsledků ze sčítání k
26.3.2011 (podle obvyklého i trvalého pobytu),
- aktuální počty obyvatel obcí, městských částí v Praze, okresů, krajů a oblastí (regionů soudržnosti a Česka celkem podle průběžné
statistiky obyvatelstva (nově k 1.1.2013).číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu: pracovní
kódy, pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů, PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ, výměry všech územních jednotek, počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek podle sčítání k 3.3.1991 a
1.3.2001, SLDB), počty obyvatel obcí (a městských částí v Praze), okresů, krajů a oblastí, aj. podle předběžných údajů ze sčítání k
26.3.2011, aktuální počty obyvatel obcí (a městských částí v Praze), okresů, krajů a oblastí, aj. podle průběžné statistiky obyvatelstva.
Na rozdíl od standardních položek číselníků se informativní položky mohou aktuálně měnit.
ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz):
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Tam je možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje
- data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do současnosti,
- aktuální změny po uzávěrce zpřístupňované verze,
- formulář "Připomínky uživatelů" pro připomínky a náměty uživatelů.
V případě potřeby je nabídnuta ke stažení mimořádná aktualizační verze. Stalo se to na začátku roku 2009 a 2010, v době, kdy nastaly
závažnější administrativní změny (vznik nebo zánik obcí), tak aby údaje o novém územním členění byly co nejdříve k dispozici uživatelům.
Na počátku roku 2011 ani 2012 nebyl takový postup potřeba, protože od uzávěrky předchozí verze (k 1.11.2010, resp. 1.12.2011) do konce roku 2010 resp. 2011 bylo velmi málo změn a kromě toho první verze v roce 2011 měla datovou uzávěrku k 1. lednu.
První verze 2012 měla datovou uzávěrku k 15.3.2012 a byla poskytnuta až koncem května 2012, protože:
a) k 1. lednu 2012 nevznikla žádná nová obec, pouze 1 obec změnila vazbu na ORP a POU a tři obce změnily příslušnost ke stavebnímu úřadu,
b) během února byly získány údaje o výměře k.ú. k 31.12.2011 a z nich byly odvozeny výměry všech jednotek k 1.1.2012,
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c) k 29.2.2012, k 12.3.2012 a k 15.3.2012 došlo ke změnám v typu úřadu v obcích (nová města, nová statutární města, nový městys),
d) byl předpoklad, že během dubna 2012 bude získán počet obyvatel obcí a městských částí v Praze k 1.1.2012, a proto bylo rozhodnuto počkat a tyto údaje do ÚIR-ZSJ zařadit. Publikování zpracované bilance za rok 2011 se ale kvůli náročnějšímu odvozování bilance
za rok 2011 z výsledků SLDB 2011 posunulo na konec května, takže současně s tím se posunula i distribuce ÚIR-ZSJ.
Naproti tomu k 1.1.2013 vznikly dvě nové obce a bylo by nevhodné publikovat v lednu již neplatný datový obsah.
Proto se vytváří dvě nové verze ÚIR-ZSJ s platností dat k 1.1.2013, které jsou velmi významné, protože datum 1.1.2013 je datum datové
uzávěrky pro připravovaný statistický lexikon obcí ze SLDB 2011 a cílem je být s touto publikací kompatibilní.
Předkládaná verze zmeny12b.txt/doc zahrnuje:
a) popisy změn od 16.3.2012 do 1.1.2013 včetně, tyto změny jsou velmi významné, protože se jedná o změny, které jsou zahrnuty do
stavu k 1.1.2013, základní stav statistického lexikonu obcí k 1.1.2013, kromě toho jsou součástí dlouhodobého popisu změn v ZSJ v
letech 1996-2012,
b) výměry k.ú. k 31.12.2012 a z nich odvozené (prostřednictvím GIS) výměry všech územních jednotek k 1.1.2013,
c) počty obyvatel k 26.3.2011 (SLDB) za obce a MČ a MO v Praze a v územně členěných statutárních městech (za obvyklé i trvalé
obyvatelstvo),
d) počty obyvatel z průběžné bilance obyvatelstva k 1.1.2013 za obce a MČ v Praze.
Protože počty obyvatel k 1.1.2013 z bilance ČSÚ se zveřejňují 30.4.2013, ÚIR-ZSJ, který je obsahuje, nemůže být zveřejněn dříve.
Další verze zmeny13a.txt/doc by měla obsahovat stejný stav k 1.1.2013 (kvůli vazbě na statistický lexikon obcí 2011), ale měla by obsahovat počty obyvatel k 26.3.2011 (SLDB 2011) až do úrovně podrobnosti ZSJ dílů, kde by se počty obyvatel propojily z daty předchozích
sčítání lidu pro vytvoření číselné řady dat 1991-2001-2011 (je to připraveno). Tato verze je pro využití těchto dat v podrobném územním členění naprosto nezbytná.
Pokud se vyskytnou nějaké změny po 1.1.2013 (příkladem je změna příslušnosti jedné obce ke stavebnímu úřadu od 1.2.2013), měly by
být publikovány nějakým doplňkovým způsobem, který se připravuje (aktuální změny po uzávěrce zveřejňované verze).
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 2011-2021 12b
Úloha ÚIR-ZSJ se průběžně poněkud mění, proto je tento text opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval aktuální stav.
ÚIR-ZSJ existuje od roku 1992. Znamená to, že z hlediska opakujících se sčítání lidu je možno rozlišit období územních příprav SLDB
(1999-2001 a 2009-2011) a období intercenzální mezi nimi a po nich.
V současnosti samozřejmě nevíme, jak bude vypadat SLDB kolem roku 2020, ale můžeme předpokládat zcela jistě dvě věci:
a) SLDB se bude konat podle směrnice Evropské unie, požadující realizaci SLDB každých deset let v roce končícím na 0 nebo v návaznosti na něj, tj. 2020 nebo 2019 nebo 2021, což navazuje v Česku na předchozí tradici už od roku 1869 (1869-1880-1890-1900-19101921-1930-1950-1961-1970-1980- 1991-2001-2011),
b) zcela jistě bude existovat požadavek na co největší využití celostátních registrů a omezení plošného zjišťování dalších údajů.
V každém případě je tedy jisté, že význam registru s podrobným územním členěním - RSO a ÚIR-ZSJ - poroste, i když bude realizován v
úzké vazbě na nový základní registr RÚIAN, který ovšem obsahuje pouze identifikace adres budov, nikoliv jejich skladebnost do statistických jednotek.
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. V té době sloužil ÚIR-ZSJ mimo jiné k přípravě řídícího souboru sčítání resp. podkladů
pro něj.
V roce 2009 začalo období územní přípravy sčítání lidu 2009-2011 a od verze ÚIR-ZSJ 2010b (říjen 2010) do verze 2011b (listopad 2011)
ÚIR-ZSJ opět sloužil jako jeden z nástrojů revize ZSJ (i když jinak než při předchozím SLDB).
V intercenzálním období (přesněji v období, kdy neprobíhá územní příprava SLDB) jsou změny v ZSJ a ZSJ dílech dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami, nejčastěji vytvořením nové obce nebo nové části obce, někdy změnou vymezení obce
nebo k.ú., změnou názvu k.ú., aj.,
b) změny a opravy, vyvolané údržbou RSO a ÚIR-ZSJ nebo oznámením z jiných zdrojů.
V současné době probíhá čištění správnosti adres v novém základním registru RÚIAN (prověřováním na obecních a stavebních úřadech)
a bude probíhat ještě dlouho po uvedení tohoto registru do provozu, což znamená mimo jiné prověřování správnosti identifikace tisíců budov, což povede velmi pravděpodobně z hlediska ÚIR-ZSJ k rušení a vytváření dílů ZSJ a tím i v některých případech k celkovému zlepšování skladebnosti sídelních a administrativně správních jednotek.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 12b
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji o
obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen,
ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového registru spočívala v tom, že se v něm prováděly změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření
(dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic, která je grafickou částí RSO). Součástí obsahu zdrojového registru bylo vždy i evidování
vztahů vůči jiným jednotkám a zejména historie těchto změn.
Tuto funkci plnil ÚIR-ZSJ i v období územní přípravy SLDB, kdy se pouze výrazně zvýšil objem prováděných změn. V intercenzálním období se obecně počet změn (zejména pokud se týče vytváření nových ZSJ) výrazně snižuje, hlavně proto, aby se minimálně měnil počet a
vymezení jednotek, k nimž jsou přiřazeny údaje SLDB 2011.
Jak už bylo zmíněno, podle odborných odhadů bude minimálně rok probíhat "čištění" údajů RÚIAN a dá se předpokládat, že přitom dojde k
upřesnění členění některých ZSJ na díly (na základě údajů od obecních a stavebních úřadů).
Funkce zdrojového registru se nyní projevuje zejména v případech, kdy je nějaká v minulosti zrušená ZSJ obnovena (obnoví se její kód).
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ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ, KÚ A ÚTJ 12b
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývalo, že ÚIR-ZSJ sloužil k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho však byl zdrojem návrhů i
pro přidělování kódů částí obcí (a částí obcí dílů) a katastrálních území a územně technických jednotek.
ČSÚ přiděluje kódy v rámci správy číselníků, ÚIR-ZSJ tím ale neztrácí svůj smysl, protože slouží jednak jako kontrolní systém, jednak jako
zdroj historie všech kódů od vzniku registru v roce 1992, přičemž je provázán s historickými soubory jednotek (zejména ZSJ) od roku 1970
(např. jednotností kódů). Všechny přidělené kódy ZSJ jsou evidovány buď přímo v historických souborech ÚIR-ZSJ nebo v další navazující
historické dokumentaci.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které měly stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, měly i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město v
Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ.
Postupem času bylo původní pravidlo o shodnosti kódů poněkud oslabeno zejména tím, že nový princip stability kódů částí obce neumožňuje měnit kódy částí obce. Znamená to tedy např., že pokud se název části obce s kódem 4*** změní tak, že je shodný s názvem ZSJ,
kódy nelze tomu přizpůsobit, protože kód ZSJ nemůže začínat na 4*** (aby se přizpůsobil kódu části obce) a současně kód části obce
nelze upravit tak, aby byl shodný s kódem ZSJ (protože se nemůže měnit kvůli stabilitě).
Uvedené pravidlo je tedy upraveno tak, že se jedná o pravidlo původního přidělení a nového přidělování kódů části obcí podle kódů ZSJ,
ale pokud se dále vztahy mezi ZSJ a částmi obcí mění, původní přidělené kódy zůstávají beze změny.
Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru RSO a ÚIR-ZSJ se zjistí, zda nová část obce je svou identitou a
svým vymezením (úplným nebo většinovým) shodná se stávající nebo bývalou ZSJ, pak může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná svou identitou a svým vymezením (úplným nebo většinovým) shodná se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód
shodný s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví,
b) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení
neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, ale může být i méně, zejména ale prostorová odloučenost od další zástavby ve stejném katastrálním území),
c) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby
(třeba i jen plánovaný) a pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce, rozhodující je
přitom zejména prostorová odloučenost, ale může to být i výrazná odlišnost např. nové zástavby suburbánního typu od sousední staré
zástavby,
d) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky:
- číselník částí obcí (číselník částí obcí evidenčních) – slouží k číslování domů,
- číselník částí obcí dílů (číselník částí obcí statistických), zahrnuje navíc díly částí obcí v různých městských obvodech a městských
částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od šestiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní
znak, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se pak připojí.
Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ a ÚTJ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9.
Nové KÚ v posledních letech žádné nevzniklo, ale kdykoliv může být nějaké vytvořeno (letos se takové změny očekávají v souvislosti s
transformací, resp. tzv. "optimalizací" vojenských újezdů.
V takovém případě se postupuje následujícím způsobem: Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se z nich
reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ tím způsobem, že od šestiznakového kódu ZSJ se oddělí
kontrolní znak, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se pak připojí.
Naposledy se tak stalo k 1.11.2003, kdy vzniklo nové KÚ Krásensko II. Pokud by se stalo, že by vzniklo KÚ, uvnitř kterého neleží žádná
ZSJ, vytvořila by se napřed ZSJ, dostala by kód z číselníku ZSJ a pak by se od tohoto kódu odvodil kód KÚ.
Stejným způsobem jako kódy KÚ se vytvářejí kódy ÚTJ (územně technických jednotek), které vyjadřují:
a) neskladebnost městských částí/městských obvodů v Praze a členěných statutárních městech do KÚ,
b) přesahy obcí v rozsahu celé části obce nebo ZSJ na KÚ, patřící do jiné obce,
c) prostorově oddělené části KÚ nebo ÚTJ.
ÚTJ vznikaly v poslední době relativně často v rámci podrobných kontrol vzájemné skladebnosti obcí, městských částí a městských obvodů na jedné straně a KÚ na druhé straně. Jejich kódy se vytvářejí obdobným způsobem jako kódy KÚ, jenom se stává mnohem častěji, že
nastane situace, kdy v nově vzniklé nebo nově zjištěné neskladebnosti administrativních jednotek a KÚ není žádná ZSJ. Pak se taková
ZSJ vytvoří a od jejího kódu se pak výše popsaným způsobem odvodí kódy ÚTJ.
V průběhu roku 2012 byly při kontrolách zjištěny nové případy, kdy některá KÚ jsou složena z více polygonů, resp. vedle hlavního polygonu mají ještě jeden další menší polygon. Zeměměřický úřad se snažil tyto další polygony rušit, ale někdy to trvá dlouho a někdy se to zatím
nepodařilo. Pro každý takový polygon ale musí být vytvořena nová ZSJ, která se po zrušení polygonu opět ruší společně se zrušenou ÚTJ.
Tento postup je nezbytný, protože jinak by v digitální vrstvě hranic k.ú. byly malé plošky bez identifikace, resp. s duplicitní identifikací
(shodným kódem).
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ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 12b
Zveřejňování změn v územně správním členění se v minulosti výrazně měnilo.Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který kromě
statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí mezi dvěma
následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se
vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných změn i
změny již schválené a připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn v územním členění v názvech obcí a jejich částí, ke kterým došlo v období od 1.1.1993 do 1.1.2005 včetně.
Od roku 2005 prezentuje Ministerstvo vnitra tyto změny na svých webových stránkách pod názvem Přehled změn v územní organizaci a v
názvech obcí a jejich částí s účinností od .. do ..
Tak byly zveřejněny změny za období
a) od 2.1.2005 do 1.1.2007,
b) od 2.1.2007 do 1.1.2008,
c) od 2.1.2008 do 1.1.2009,
d) od 2.1.2009 do 1.1.2010 (jako odkaz do Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí),
e) od 2.1.2010 do 1.1.2011,
f) od 2.1.2011 do 1.1.2012,
g) od 2.1.2012 do 1.1.2013.
V těchto přehledech se ale uvádějí pouze změny ve vymezení krajů, okresů,obcí a v seznamu částí obcí, a to pouze z hlediska názvů, nikoliv kódů.Změny v katastrálních územích a v ZSJ se v těchto přehledech neuvádějí vůbec.
Přehledný seznam všech změn (zejména vznik a zánik obcí a částí obcí, doplněný jejich kódy), je nyní průběžně uváděn:
a) na webových stránkách RSO (od roku 2001)
b) na webových stránkách RÚIAN (od 1.7.2012).
Oba dva seznamy však uvádí pouze kódy, názvy a data účinnosti změn obcí a částí obcí bez žádných dalších podrobností a bez vazeb na
ZSJ a k.ú.
Podrobnosti ke změnám je často možno dohledat na webových stránkách jednotlivých obcí. Žádný z těchto zdrojů však k nově vytvořeným
obcím nebo částem obcí neuvádí jejich kódy a členění za ZSJ.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich jediný zdroj, který systematicky dokumentuje jednotlivé změny také z hlediska popisu okolností a důvodů jednotlivých změn.
Znamená to, že z věcného hlediska jsou popisy změn ÚIR-ZSJ shodné se změnami vyhlášenými Ministerstvem vnitra (územní členění) a
ČSÚ (změny v kódech), ale navíc mají právě popis okolností a důvodů změn.
Ukázalo se dlouhodobou praxí, že právě tento důvod je příčinou, proč je ÚIR-ZSJ tolik využíván nejširším okruhem uživatelů.
ÚIR-ZSJ obsahuje dva způsoby prezentace popisů změn, které je možno získat na webových stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením:
a) souhrn všech jednotlivých stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi
(od srpna 1995 dodnes),
b) jednotný dokument, obsahující jednotlivé popisy změn, spojené a tématicky uspořádané do souhrnného popisu změn od srpna 1995
dodnes. Tento soubor obsahuje věcně totéž jako jednotlivé popisy změn mezi následujícími verzemi. Text postupně získává značný
rozsah, přestože jeho úprava je úsporná a v důsledku toho nezbytně ne vždy dostatečně přehledná. Seskupení do jednoho dokumentu však umožňuje rychle vyhledávat konkrétní změnu nebo komentář ke konkrétní položce (tzv. fulltextové vyhledávání).ÚIR-ZSJ obsahuje dva typy popisů změn, které je možno získat na webových stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením:
ÚIR-ZSJ rovněž uvádí informace o tom, že některá obec se stala městem nebo městysem, případně statutárním městem. Uvádí také jmenovitě z toho vyplývající změny v názvech obecních, matričních a stavebních úřadů. Stanovení obce městem nebo městysem je v kompetenci předsedy/předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ v minulosti získával tyto informace přímo z kanceláře poslanecké sněmovny, v posledních letech se publikují na webové stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jsou aktualizovány v číselnících ČSÚ. ÚIR-ZSJ na rozdíl od jiných zdrojů rozlišuje města a městyse stanovená nově, na rozdíl od historických měst a městysů, obnovených na základě novely zákona o obcích z roku 2006.
V období územní přípravy byla dokumentace změn v rámci ÚIR-ZSJ jedinou velmi podrobnou a současně veřejně dostupnou dokumentací
výsledků revize. Obsahuje totiž kromě výčtu nově vytvořených ZSJ a dílů ZSJ i důvody a okolnosti jejich vymezení a do budoucna je tak
dokladem historie územních jednotek, která slouží při tvorbě přepočtů dat v číselných řadách.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 12b
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích prostorových jednotek zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur: - administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce,části obcí díly,územně technické: KÚ, ÚTJ,- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí resp. městských částí/městských obvodů výše: kraje,okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřených
obecních úřadů, stavebních úřadů, matričních úřadů, finančních úřadů(tyto od úrovně ÚTJ výše z důvodu vnitřního členění města Brna).Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat z příslušných právních předpisů,
ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je v současnosti uváděna pouze v číselnících ČSÚ (na základě hlášení stavebních úřadů), odkud je přebírána do ÚIR-ZSJ.
Vzájemné vztahy územních jednotek jsou obsaženy i v číselnících ČSÚ. ÚIR-ZSJ má tu výhodu, že uvádí různé kódy (včetně zastaralých)
a slouží tak jako převodník vůči identifikaci starých databází. Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ mají charakter multičíselníků, tzn. že obsahují
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nejvýznamnější vazby ke všem ostatním jednotkám, většinou uvedením jejich kódů i názvů. Naproti tomu číselníky v jiných registrech obsahují většinou pouze kód a název jednotky a pak velmi úzký výběr atributů, případně vazeb k vyšším jednotkám, vyjádřených kódy. ÚIRZSJ je tím uživatelsky přátelštější nežli jiné registry.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 12b
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčním a sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (dosud k
1.3.2001, nově k 26.3.2011), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (k 1.1.2005 a dále pak každoroční aktualizace, v budoucnosti zřejmě k 1.1.2013). Protože se územně správní členění mění, je třeba data ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění,
přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou zveřejněny údaje, je díl ZSJ.
ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ZSJ ze SLDB 1991 a 2001 a obsahuje tak převodník dat z těchto dvou sčítání. Nejnovější verze ÚIRZSJ eviduje i díly ZSJ ze SLDB 2011 a připravuje se tak na roli převodníku dat ze SLDB 2011 (až budou data k dispozici). U všech aktuálních dílů ZSJ je tedy uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991, 2001 a 2011. Pokud díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té
ZSJ, do které nyní patří, takže data za zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i opravy chyb, např. ve vymezení dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při
SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
Při přepočtech je třeba pracovat místo aktuální identifikace dílů ZSJ, tj. KODZSJ+KZ+DIL (resp. KOD_ZSJ_D), s identifikací platnou k datům SLDB, tj. KODZSL+KZSL+DILSL (resp. KODZSJD91) pro rok 1991, KODZ01+KZ01+DIL01 (resp. KODZSJD01) pro rok 2001 a
KODZ11+KZ11+DIL11 (resp. KODZSJD11) pro rok 2011. Z tohoto důvodu tedy vůbec nevadí, že v jedné aktuální ZSJ může existovat
několik dílů 9, které mají na první pohled shodnou identifikaci (tj. KODZSJ+KZ+DIL, resp. KOD_ZSJ_D). Zaniklé díly nejsou součástí
územního uspořádání (jejich obyvatelstvo je započteno v současných ZSJ dílech) a jejich jediným smyslem je pouze jednosměrné přiřazení ZSJ dílů ze SLDB 1991, 2001 nebo 2011 do aktuální územní struktury. Jediný důvod, proč jsou vůbec v registru uvedeny, je v tom, že
bez nich by spolu se zrušenými nebo překódovanými ZSJ a ZSJ díly zmizela i vazba na data z předchozích SLDB. V této roli je ÚIR-ZSJ
zcela nezastupitelný. Nikde jinde se nevyskytují ve veřejných zdrojích výše uvedené nástroje pro přepočty dat ze SLDB 1991 a 2001 a v
budoucnosti i 2011 na aktuální územně správní členění. Po zpracování výsledků SLDB 2011 do úrovně podrobnosti ZSJ a jejich dílů se
předpokládá vytvoření položek o počtu obyvatel 2011 a u všech územních jednotek by se měla objevit řada počtů obyvatel 1991-20012011.
Vložení položek KODZ11+KZ11+DIL11 (resp. KODZSJD11) do struktur ÚIR-ZSJ okamžitě po SLDB bylo nezbytné, protože již během let
2011-2012 a také k 1.1.2013 došlo ke zrušení několika ZSJ, existujících při SLDB 2011 (z důvodu změn ve vymezení katastrálních území
a ÚTJ, při vzniku nových obcí k 1.1.2013) a je potřeba dokumentovat, kam budou data přepočtena.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 12b
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel apod.).
Od souřadnic definičních bodů ZSJ byly pak odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, původně ve stovkách metrů.
V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích obvodů v měřítku 1:10 000 případně
podrobnějším pro celou ČR a souřadnice byly upřesněny na metry.
V současné době se aktualizace hranic ZSJ provádí v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ a údaje o souřadnicích
ZSJ jsou provázány na tento zdroj.
Od verze ze září 2009 je v ÚIR-ZSJ nově začleněn soubor ZSJ dílů, který obsahuje souřadnice jednotlivých dílů ZSJ - předtím měly
všechny díly uvedeny jednotné souřadnice celé ZSJ.
Od verze z října 2010 je doplněna do souboru ZSJ dílů informace o tzv.dominantním dílu, což je díl ZSJ, jehož souřadnice definičního bodu jsou shodné se souřadnicemi definičního bodu celé ZSJ.
Od souřadnic definičních bodů dílů ZSJ jsou odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, uváděné nyní v
metrech (uvažovalo se i o přesnosti v cm, pokud by byla přijata varianta odvozování souřadnic definičního bodu od souřadnic vybrané, tzv.
referenční budovy, která má podrobnost souřadnic budov v Katastru nemovitostí na cm), tato metoda má ale více nevýhod nežli výhod.
Celá soustava definičních bodů je průběžně, tedy v době územní přípravy stejně jako v intercenzálním období, kontrolována a udržována
tak, aby plně odpovídala grafické části RSO, tj. definiční bod musí vždy ležet uvnitř polygonu územní jednotky v příslušné vrstvě. Kromě
toho musí být umístěn tak, aby reprezentoval, na rozdíl od různých centroidů, které se v GIS občas vyskytují, reálné místo centra zástavby
ZSJ, části obcí nebo obcí, které lze tak věrohodně zobrazit bodem nebo jinou značkou v mapách nejrůznějších měřítek (včetně administrativně správní mapy 1:200 000) ve správné poloze vůči hranicím územně správních jednotek, dopravní nebo říční síti a jiným jevům.
Ke konci roku 2011 byly na základě požadavku ČÚZK vytvořeny definiční body (též zvané významové středy) správních obvodů ORP a
POÚ, pražských obvodů (UZOHMP a SOP - viz dále), okresů, krajů a dokonce Česka.
Přitom se postupuje metodou referenčních ZSJ, případně ZSJ dílů, jejichž souřadnice jsou použity jakožto souřadnice vyšší územní jednotky.
V současné verzi (k 1.1.2013) byly na základě dalšího požadavku ČÚZK (pracoviště ZABAGED) sjednoceny definiční body k.ú. a ÚTJ na
jedné straně a všech ostatních definičních bodů na druhé straně, tak, aby každý definiční bod obce byl totožný s definičním bodem některého k.ú. v dané obci (samozřejmě s výjimkou obce Strýčice, která žádné k.ú. nemá).
Bylo tak dokončeno vzájemné propojení definičních bodů všech územních a evidenčních jednotek, které je dokumentováno ve všech databázích prostřednictvím referenčních kódů:
a) základem jsou souřadnice definičních bodů ZSJ dílů, jakožto nejmenších územních skladebných jednotek (je důležité, že jsou to také
nejmenší jednotky zpracování SLDB 1991, 2001, 2011),
b) od souřadnic definičních bodů ZSJ dílů jsou odvozeny souřadnice definičních bodů ZSJ tím způsobem, že jeden z dílů je označen za
díl dominantní (položka DD v ÚIR-ZSJ) a jeho souřadnice jsou souřadnicemi definičního bodu celé ZSJ. Vytvoření dominantního dílu
bylo nezbytné proto, že při vytvoření dílů v roce 1980 díl označoval vztah vůči částem obce, setříděným podle abecedního pořadí názvu, takže díl 1 nebyl nejvýznamnějším dílem, ale dílem se vztahem k části obce dříve v abecedě. Později už díl 1 označoval původní
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díl a díly 2, 3 atd. byly díly později vytvořené. V souboru ZSJD se tak odlišují souřadnice jednotlivých dílů (položky SY, SX) a souřadnice celé ZSJ (položky SYZSJ, SXZSJ),
c) od souřadnic definičních bodů ZSJ dílů jsou odvozeny souřadnice částí obcí a částí obcí dílů z toho důvodu, že existuje cca 400 částí
obcí (a současně částí obce dílů), které netvoří žádná celá ZSJ, ale pouze ZSJ díl. Proto jsou jejich souřadnice odvozeny od souřadnic ZSJ dílů a pro vyjádření této vazby je vytvořena položka ZSJD_DB, ve které je uveden kód referenční ZSJ dílu,
d) souřadnice všech ostatních definičních bodů jsou odvozeny od souřadnic definičních bodů ZSJ, a to ve dvou úrovních:
- od souřadnic definičních bodů ZSJ jsou odvozeny souřadnice k.ú., ÚTJ, městských obvodů/městských částí (a jejich uskupení v Praze – soubory správních obvodů SOP a územních obvodů UZOHMP), obcí (prostřednictvím souřadnic definičních bodů částí obcí),
správních obvodů POÚ a ORP, okresů, krajů, oblastí (regionů soudržnosti) a Česka celkem, ve všech těchto souborech je uvedena
položka ZSJ_DB s kódem referenční ZSJ,
- v souborech správních obvodů POÚ a ORP, okresů, krajů, oblastí (regionů soudržnosti) a Česka celkem je navíc uvedena položka
OBEC_DB, s kódem referenční obce, jejíž souřadnice definičního bodu jsou shodná se souřadnicemi definičního bodu dané jednotky.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 12b
NOVÉ SOUBORY 12b
Do UIR-ZSJ byly nově zařazeny tři pomocné sobory - doplňkové číselníky. Z věcného hlediska tyto číselníky nejsou nové, existovaly i
předtím, ale pouze ve formě textů v popisech změn a v různých jiných dokumentech.

PROBL
Číselník příslušnosti obcí k problémovým oblastem byl dlouhodobě součástí ÚIR-ZSJ. Vyjadřuje příslušnost okresů nebo mikroregionů k
územím se soustředěnou podporou státu, v současnosti je to na období let 2010-2013 podle usnesení vlády č. 141 ze dne 22.2.2010.
Existují uživatelé, kteří tyto informace potřebují, proto byly prověřeny, aktualizovány a doplněny stručným vysvětlujícím číselníkem, který
odkazuje na kategorie území v příloze usnesení vlády.

TU
Číselník typu ÚTJ. Vyjadřuje vztah mezi ÚTJ a k.ú., jehož jsou ÚTJ součástí. Základními typy jsou: KU - k.ú. shodná s ÚTJ,;UM, KM, UO,
KO - ÚTJ, která tvoří díly k.ú. v Praze a územně členěných statutárních městech; AC, AD, AZ - přesahy obcí přes hranice k.ú. a KC, KZ
jako doplňkové zbytky; DK - odloučené polygony k.ú a KD jako hlavní polygony.

CHARZSJ
Číselník charakteristik ZSJ (včetně CHARUO - charakteristik UO). Charakteristiky urbanistických obvodů (CHARUO) existují od roku 1970,
kdy vznikla soustava ZSJ a představuje nejzákladnější charakteristiku, podle které byly urbanistické obvody vymezovány.
V rámci územní přípravy SLDB 2011 byla charakteristika rozšířena i na druhý typ ZSJ, tzv. sídelní lokality, neboli ZSJ v obcích, které se
nečlení na urbanistické obvody.
NOVÉ POLOŽKY V SOUBORECH A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POLOŽEK 12b
Doplnění (upřesnění) počtu obyvatel k 26.3.2011 podle SLDB 2011
V předchozí verzi zmeny12a.txt/doc byla uvedena nově položka OB11 – počet obyvatel k 26.3.2011 (předběžné výsledky SLDB 2011).
Tato položka byla v souborech ponechána, ale její hodnoty byly nahrazeny novými hodnotami, a sice počtem obyvatel k 26.3.2011 (definitivní výsledky SLDB 2011) podle tzv. obvyklého pobytu.
Kromě toho ale byly doplněny dvě nové položky:
- OB11OBV - počet obyvatel k 26.3.2011 podle SLDB 2011 (obvyklý pobyt), která je tedy nově shodná s položkou OB11,
- OB11TRV - počet obyvatel k 26.3.2011 podle SLDB 2011 (trvalý pobyt), která navazuje na dlouhodobě zjišťované počty obyvatel, včetně položek OB91 (počet obyvatel při SLDB 1991), OB01 (počet obyvatel při SLDB 2001) a OBAKT (počet obyvatel k 1.1.2013 podle
průběžné bilance obyvatel).
Tyto položky byly doplněny do souboru obcí, okresů, krajů a oblastí a dále i městských částí a městských obvodů v Praze a územně členěných statutárních měst byly. Pro vyjádření rozmístění obyvatelstva s ohledem na časové řady jsou potřebné obě dvě položky.
V ostatních souborech (zejména ZSJ, ZSJ dílů, částí obce, částí obcí dílů, aj.) zatím stále ještě zůstávají pouze položky OB91 a OB01,
protože údaje ze SLDB 2011 dosud nejsou k dispozici a v průběžné statistice se údaje za jednotky menší než obec nezjišťují resp. nepublikují.
Nové kódy finančních úřadů a jejich územních pracovišť
KOD_FU - nový kód ČSÚ pro finanční úřady a jejich územní pracoviště (viz FINANČNÍ ÚŘADY).
Doplnění vazeb vůči souborům RÚIAN - registru územní identifikace, adres a nemovitostí
S účinností od 1.7.2012 byl zprovozněn v ostrém provozu jeden ze čtyř základních registrů, konkrétně RÚIAN - registr územní identifikace,
adres a nemovitostí.
Soubory RÚIAN jsou ke stažení na webovských stránkách ČÚZK.
Vzhledem k tomu, že jedna ze základních funkcí ÚIR-ZSJ je funkce převodníku mezi různými systémy kódů administrativně-správních jednotek, byly kromě několika nových souborů (ve verzi zmeny12a.txt/doc) začleněny nově do stávajících souborů ÚIR-ZSJ vazby na soubory
RÚIAN, aby byla zřejmá vazba mezi kódy jednotlivých systémů.
Protože kódy RÚIAN jsou zásadně numerické, což znemožňuje jejich uživatelsky přátelské využívání v klasických databázích (při sumarizaci jednotek se sumarizují i hodnoty kódů, což je nesmyslné a chybné), jsou kódy RÚIAN v souborech ÚIR-ZSJ uváděny ve dvou podo-
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bách. Kromě numerické hodnoty je uvedena i podoba po převedení na řetězec, ze které lze po sumarizaci původní numerickou hodnotu
snadno obnovit.
ÚIR-ZSJ tedy nyní obsahuje:
- původní položky ÚIR-ZSJ, udržované kvůli stabilitě registru a potřebám uživatelů (včetně bývalých a zastaralých kódů),
- vazby na soubory RSO,
- (nově) vazby na soubory RÚIAN.
Všechny tyto vazby jsou uživatelsky orientovány, v žádném případě se nesnaží nahrazovat vnitřní vazby RSO a RÚIAN.
OBLASTI
Soubor věcně odpovídá v RUIAN číselníku UI_REGION_SOUDRZNOSTI. V ÚIR-ZSJ nově doplněny položky: UI_REGSK (numerické
hodnoty) a UI_REGSC (převedeno na řetězec - Character).
KRAJE
Soubor věcně odpovídá v RUIAN číselníku UI_VUSC. V ÚIR-ZSJ nově doplněny položky: UI_VUSCK (numerické hodnoty) a UI_VUSCC
(převedeno na řetězec - Character).
OKRESY
Soubor věcně odpovídá v RUIAN číselníku UI_OKRESY. V ÚIR-ZSJ nově doplněny položky: UI_OKRESK (numerické hodnoty) a
UI_OKRESC (převedeno na řetězec - Character). Je velmi zajímavé, že tento číselník je shodný (s výjimkou Prahy) s číselníkem krajů a
okresů používaným ČSÚ minimálně od roku 1972 (nazýval se KROK) a oficiálně platným v období od 1.1.1995 do 31.12.1999 (jako ČKO),
kdy byl nahrazen číselníkem odvozeným od kódů jednotek NUTS. V ÚIR-ZSJ je veden od roku 1992 jako KODOK. Tento číselník se liší od
číselníku KROK tím, že místo 10 pražských obvodů 3101 Praha 1 až 3110 Praha 10 obsahuje ÚIR-ZSJ a nyní také RÚIAN jediný "okres"
3100 Praha. Praha sice není okresem, ale není možné, aby v registru na úrovni okresů byla místo Prahy "díra". Nová položka
UI_OKRESC je tedy zcela shodná s položkou KODOK.
ORP
Soubor věcně odpovídá v RUIAN číselníku UI_ORP V ÚIR-ZSJ nově doplněny položky: UI_ORPK (numerické hodnoty) a UI_ORPC (převedeno na řetězec - Character). Kód je vytvořen uměle z pořadového čísla doplněného kontrolním znakem. V souboru RÚIANu chybí kód
ČSÚ CISORP (číslo ORP), jako převodník je možno použít kód obce (ICOB), který odpovídá v RÚIANu položce SPRAVNI_OB.
Pozn.: Oba registry (ÚIR-ZSJ i RÚIAN) uvádějí 206 jednotek, tj. nikoliv "formálně správných" 205, bez Prahy.
POÚ
Soubor věcně odpovídá v RUIAN číselníku UI_POU. V ÚIR-ZSJ nově doplněny položky: UI_POUK (numerické hodnoty) a UI_POUC (převedeno na řetězec - Character). Kód je vytvořen uměle z pořadového čísla doplněného kontrolním znakem. V souboru RÚIANu chybí kód
ČSÚ CISPOU (číslo POÚ), jako převodník je možno použít kód obce (ICOB), který odpovídá v RÚIANu položce SPRAVNI_OB.
Pozn.: Oba registry (ÚIR-ZSJ i RÚIAN) uvádějí 394 jednotek, tj. nikoliv "formálně správných" 388, bez Prahy a bez pěti vojenských újezdů.
OBCE
Soubor věcně odpovídá v RUIAN číselníku UI_OBEC. V ÚIR-ZSJ nově doplněna položka: UI_OBECK (numerické hodnoty). Jako kód je
použit kód obce ČSÚ (ICOB), proto položku UI_OBECC (převedeno na řetězec - Character) není třeba vytvářet, byla by shodná s položkou ICOB.
MCAST
Soubor věcně odpovídá v RUIAN číselníku UI_MOMC. V ÚIR-ZSJ nově doplněna položka: UI_MOMCK (numerické hodnoty). Jako kód je
použit kód městského obvodu nebo městské části ČSÚ (ICZUJ), proto položku UI_MOMCC (převedeno na řetězec - Character) není třeba
vytvářet, byla by shodná s položkou ICZUJ.
ČÁSTI OBCE
Soubor věcně odpovídá v RUIAN číselníku UI_CAST_OBCE. V ÚIR-ZSJ nově doplněna položka: UI_CASTK (numerické hodnoty). Jako
kód je použita numerická hodnota kódu části obce podle ÚIR-ZSJ (KODCOBE+KCE, resp. KOD_CAST) a podle ČSÚ (KOD_CAST), proto
položku UI_CASTC (převedeno na řetězec - Character) není třeba vytvářet, byla by shodná s položkou KOD_CAST.
Pozn.: RÚIAN neobsahuje soubor částí obce dílů, který vyjadřuje neskladebnost částí obcí do městských částí a městských obvodů v Praze a členěných městech a bez kterého nemůže např. existovat členění Statistického lexikonu obcí. Je to proto, že RÚIAN se zabývá pouze
adresami, nikoliv definováním a vymezováním statistických jednotek.
KU
Soubor věcně odpovídá v RUIAN číselníku KAT_UZ. V ÚIR-ZSJ nově doplněna položka: UI_KATK (numerické hodnoty). Jako kód je použita numerická hodnota kódu katastrálního území podle ÚIR-ZSJ (KODKU+KK, resp. KOD_KU) a podle ČSÚ (KOD_KU), proto položku
UI_KATC (převedeno na řetězec - Character) není třeba vytvářet, byla by shodná s položkou KOD_KU.
Pozn.: RÚIAN neobsahuje soubor ÚTJ, který vyjadřuje neskladebnost k.ú. do městských částí a městských obvodů v Praze a členěných
statutárních městech a bez kterého nemůže např. existovat členění ve správních mapách. Je to proto, že RÚIAN se zabývá pouze adresami (v tomto případě parcel), nikoliv definováním a vymezováním územních jednotek. Je vhodné se zmínit, že ÚTJ v Praze, Plzni a Brně
existují už od 1.7.1960, kdy bylo vytvořeno členění těchto měst bez ohledu na katastrální území a resort ČÚZK ani po 52 letech nepochopil
smysl a potřebnost ÚTJ, takže např. není schopen poskytovat výměry městských částí a městských obvodů v těchto městech.
ZSJ
Soubor věcně odpovídá v RUIAN číselníku UI_ZSJ V ÚIR-ZSJ nově doplněna položka: UI_ZSJK (numerické hodnoty). Jako kód je použita
numerická hodnota kódu ZSJ podle ÚIR-ZSJ (KODZSJ+KZ, resp. KOD_ZSJ) a podle ČSÚ (KOD_ZSJ), proto položku UI_ZSJC (převedeno na řetězec - Character) není třeba vytvářet, byla by shodná s položkou KOD_ZSJ.
Pozn.: RÚIAN neobsahuje soubor ZSJ dílů, který vyjadřuje neskladebnost částí obcí do ZSJ a bez kterého nemůže např. existovat členění
Statistického lexikonu obcí. Je to proto, že RÚIAN se zabývá pouze adresami, nikoliv definováním a vymezováním statistických jednotek.
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STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V DATOVÉM OBSAHU ÚIR-ZSJ při porovnání mezi verzem prosinec 2012 (včetně 1.1.2013) a leden 2013 (Lexikon 2013) - verze 13a a některé aktuální informace pro
uživatele.
VELMI STRUČNÁ HISTORIE ÚIR-ZSJ A PŘEVOD AGENDY 13a
ÚIR-ZSJ byl vytvořen v roce 1991 v Terplanu, Státním ústavu pro územní plánování pro Ministerstvo hospodářství (od roku 1992 Ministerstvo pro místní rozvoj). V devadesátých letech byl poskytován orgánům statní správy (zejména okresním úřadům) prostřednictvím Ministerstva vnitra a dalším zájemcům na základě souhlasu MMR. Od roku 2000 byl zveřejňován na webové stránce MMR. V letech 2002-2004
byl přístup k datům zprostředkován přes vyplnění jednoduchého formuláře, který dokumentoval, že odběrateli byly v té době ministerstva,
krajské a okresní úřady, státní ústavy, výzkumné instituce, vysoké školy, banky, spořitelny, projektové organizace, ale izájemci z řad odborné veřejnosti. Od roku 2005 tato dokumentace není k dispozici, ale z odezvy uživatelů je patrné, že se využívání ÚIR-ZSJ ještě dále
rozšířilo.
Převod agendy ÚIR-ZSJ včetně správy číselníků částí obcí a základních sídelních jednotek z gesce Ministerstva pro místní rozvoj do gesce Českého statistického úřadu se uskutečnil v březnu 2004. Verze ÚIR-ZSJ (červenec 2004) byla ještě zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (až do března 2005).
Od verze 2005 je ÚIR-ZSJ prezentován na webových stránkách ČSÚ pod názvem "Prohlížeč ÚIR-ZSJ" ve formě distribučních verzí ke
stažení:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ byly vždy z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, na rozdíl od nich však obsahují různé
doplňkové informativní údaje, zejména udržují kontinuitu vůči v minulosti používaným kódům.
Zpracování agendy ÚIR-ZSJ probíhalo od roku 2004 v úzké součinnosti s týmem správců číselníků a správců metainformačního systému
a registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ. Postupně probíhala datová integrace agendy ÚIR-ZSJ do registru sčítacích obvodů a budov
ČSÚ (dále RSO).
Mezi ÚIR-ZSJ a RSO existovaly obsahové vazby, kdy ÚIR-ZSJ poskytoval průběžnou dokumentaci o příslušných změnách pro RSO a naopak. ÚIR-ZSJ postupně doplňoval položky z RSO (např. některé kódy), RSO naopak přebíral některé položky z ÚIR-ZSJ (např. charakteristiku ZSJ). Navíc RSO vytváří a udržuje geografickou část (vektory s atributy) v úzké vazbě na administrativní členění státu, nově na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a další registry a vlastní zdroje. ÚIR-ZSJ pro tuto grafickou část (a také pro uživatele) zajišťoval souřadnice definičních bodů všech jednotek.
Některé zdroje a toky dat (zejména vznik částí obce) byly od 1.7.2012 změněny v návaznosti na spuštění základního registru RÚIAN.
Na webových stránkách ČSÚ jsou zveřejněny data a služby nad databází Registru sčítacích obvodů a budov na stránce
http://registry.czso.cz/irso/home.jsp
Dále novinky, metodika, metadata produktů, struktura exportů pro veřejnost, popisy změn v území, statistika registru, kontakty jsou zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
Poskytování číselníků částí obcí, základních sídelních jednotek a dalších číselníků o území a výstupů z RSO je zajišťováno odborem elektronických prezentací a výstupů Českého statistického úřadu Praha.
Od 2.1.2013 byla zastavena aktualizace dat ÚIR-ZSJ a od května 2013 přestal být ÚIR-ZSJ zdrojem pro RSO.
Předkládaná verze ÚIR-ZSJ je tedy ke stavu k 1.1.2013, stejně jako byla verze předchozí, liší se od ní ale tím, že obsahuje nové údaje ze
Sčítání lidu, domů a bytů k 26.3.2011, zejména počty obyvatel za všechny jednotky až do úrovně podrobnosti ZSJ dílů, nástroje pro převádění dat ze SLDB 1991, 2001 a 2011 na administrativně správní členění k 1.1.2013 a dále přehlednější informace o příslušnosti ke
správním obvodům veřejné správy v souladu se Statistickým lexikonem obcí ČR 2013.
Datum uzávěrky souvisí s tím, že ke stejnému datu je uvedena administrativní struktura Statistického lexikonu obcí ČR. Registr je upraven
tak, aby byl s tímto lexikonem pokud možno v co nejvíce aspektech zcela shodný (např.právě doplněním zkrácených názvů správních obvodů úřadů veřejné správy).
ÚVOD 13a
Tento přehled (zmeny12a.txt) navazuje na obdobné předchozí přehledy:
1) zmeny96a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 1995 a leden 1996
2) zmeny96b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 1996 a červenec 1996
3) zmeny97a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1996 a únor 1997
4) zmeny97b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1997 a červenec 1997
5) zmeny98a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1997 a únor 1998
6) zmeny98b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1998 a červenec 1998
7) zmeny99a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1998 a únor 1999
8) zmeny99b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 1999 a červenec 1999
9) zmeny00a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 1999 a únor 2000
10) zmeny00b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2000 a listopad 2000
11) zmeny01a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2000 a únor 2001
12) zmeny01b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2001 a srpen 2001
13) zmeny02a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2001 a únor 2002
14) zmeny02b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2002 a srpen 2002
15) zmeny03a.txt - přehled změn mezi verzemi srpen 2002 a únor 2003
16) zmeny03b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2003 a říjen 2003

(předán uživatelům ve formě souboru zmeny.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny96b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny97b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny98b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny99b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny00b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny01b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny02b.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03a.txt),
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny03b.txt),
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17) zmeny04a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2003 a leden 2004
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny04a.txt),
18) zmeny04b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2004 a červenec 2004 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny04b.txt),
19) zmeny05a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2004 a leden 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05a.txt),
20) zmeny05b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2005 a červenec 2005 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny05b.txt),
21) zmeny06a.txt - přehled změn mezi verzemi červenec 2005 a únor 2006 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny06a.txt),
22) zmeny06b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2006 a říjen 2006
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny06b.txt),
23) zmeny07a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2006 a únor 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07a.txt),
24) zmeny07b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2007 a říjen 2007
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny07b.txt),
25) zmeny08a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2007 a březen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08a.txt),
26) zmeny08b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2008 a říjen 2008
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny08b.txt),
27) zmeny09a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2008 a únor 2009
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09a.txt),
28) zmeny09b.txt - přehled změn mezi verzemi únor 2009 a září 2009
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny09b.txt),
29) zmeny10a.txt - přehled změn mezi verzemi září 2009 a březen 2010
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny10a.txt),
30) zmeny10b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2010 a říjen 2010
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny10b.txt),
31) zmeny11a.txt - přehled změn mezi verzemi říjen 2010 a leden 2011
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny11a.txt).
32) zmeny11b.txt - přehled změn mezi verzemi leden 2011 a listopad 2011 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny11b.txt),
33) zmeny12a.txt - přehled změn mezi verzemi listopad 2011 a březen 2012 (předán uživatelům ve formě souboru zmeny12a.txt)),
34) zmeny12b.txt - přehled změn mezi verzemi březen 2012 a prosinec 2012 (včetně 1.1.2013)
(předán uživatelům ve formě souboru zmeny12b.txt).
Texty, které jsou přímou součástí distribučních paketů, jsou předávány ve formátu txt v kódu Latin2 (jako součást distribučních paketů),
resp. ve formátu programu Word jako součást přehledů změn.
V přehledu změn jsou důsledně a jmenovitě uvedeny všechny změny, týkající se standardních územních identifikátorů, tj. kódů a názvů,
které nastaly v období od poslední verze. Změny v ostatních položkách jsou podle povahy změn někdy vypsány, někdy pouze stručně
souhrnně charakterizovány.
Každý z uvedených přehledů změn většinou obsahuje další informace pro uživatele, zejména popis všech změn ve struktuře souborů (nový soubor, nové položky, výjimečně změna významu nebo zrušení některé položky) a dále popis změn v obslužném vybavení. Podle potřeby je někdy uveden širší výklad k nějakému aktuálnímu problému (např. důvod a okolnosti pro zařazení nové položky, její význam, vysvětlení některého složitějšího jevu, na nějž se uživatelé často ptají, aktuální souvislosti tvorby registru).
Informace o změnách v datovém obsahu a obslužném programu se neopakují, proto jsou poskytovány vždy znovu všechny textové soubory a jejich počet se tak postupně rozšiřuje.
Naproti tomu některé základní skutečnosti jsou pokaždé opakovány, avšak pokaždé v nové, aktualizované nebo doplněné podobě, takže
slouží jednak pro rekapitulaci těchto základních skutečností, jednak pro jejich upřesnění v nových, aktuálních souvislostech.
Proto důrazně doporučujeme následující text alespoň informativně pročíst,přestože formálně vypadá stejně jako text předchozích verzí.
****************
ÚIR-ZSJ - Územně identifikační registr základních sídelních jednotek je soustava databázových číselníků jednotek územně správního,
technického a sídelního členění České republiky, doplněných o vyjádření jejich vzájemných vazeb a o další doplňující a informační údaje.
ÚIR-ZSJ zahrnuje:
a) číselníky územních a evidenčních jednotek:
- CESKO.dbf - jednotka NUTS 0 a současně jednotka NUTS 1,
- OBLASTI.dbf - jednotky NUTS 2 (regiony soudržnosti),
- KRAJE.dbf - 14 krajů (VÚSC),
- OKRESY.dbf - okresy,
- OBCE.dbf - obce a vojenské újezdy,
- UZOHMP.dbf - městské obvody v Praze,
- MCAST.dbf - městské části a městské obvody v Praze a ve vybraných statutárních městech,
- COBE.dbf - části obce (části obce evidenční) - slouží k číslování domů,
- COB.dbf - části obce díly (části obce díly statistické) - slouží ke skladebnosti územních jednotek do lexikálního třídění, tj. obsahují
části obce včetně jejich dílů v různých městských částech a městských obvodech,
- KU.dbf - katastrální území,
- UTJ.dbf - územně technické jednotky,
- ZSJ.dbf - základní sídelní jednotky,
- ZSJD.dbf - základní sídelní jednotky díly,
b) číselníky správních obvodů:
- ORP.dbf - obce s rozšířenou působností,
- POU.dbf - obce s pověřeným obecním úřadem,
- SOP.dbf - správní obvody v Praze,
- STUR.dbf - stavební úřady,
- MATUR.dbf - matriční úřady,
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- FINUR.dbf - finanční úřady a jejich územní pracoviště (nově),
c) číselníky bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky(udržují se pro kontinuitu historických dat promítnutých do aktuálního územně správního členění):
- SOMV.dbf - střediska osídlení místního a obvodního významu (platné do roku 1993),
- SRAMR.dbf - sídelní regionální aglomerace a městské regiony (platné do roku 1993),
- OCR.dbf - oblasti cestovního ruchu (bývalé),
d) další doplňkové číselníky:
- SM.dbf - hlavní město Praha a statutární města,
- UROBCE.dbf - typ úřadu v obci,
- URMCAST.dbf - typ úřadu v městském obvodu/městské části,
- NEST.dbf - číselník nestandardních jednotek,
- PROBL - číselník příslušnosti obcí k problémovým oblastem, tj. k územím se soustředěnou podporou státu podle usnesení vlády,
- TU - číselník typu ÚTJ,
- CHARZSJ - číselník charakteristik ZSJ, včetně CHARUO - charakteristik UO,
- SYXD - číselník souřadnic definičních bodů všech územních jednotek v jejich vzájemných vazbách (nově),
e) pomocný pracovní soubor, který obsahuje stručný popis významu všech položek ve všech souborech ÚIR-ZSJ:
- POLOZKY.dbf - seznam všech položek ve všech souborech s jejich významem, který slouží jako stručný popis struktur souborů ÚIRZSJ.
Jednotlivé číselníky jsou doplněny množstvím údajů informativního charakteru různého typu, zejména:
- pracovní nebo historické kódy, různá pořadová čísla, údaje o úřadech v obcích, příslušnost obcí k různým typům správních obvodů,
PSČ, různé sídelní charakteristiky ZSJ,
- aktuální výměry všech územních jednotek, , které jsou buď součtem výměr katastrálních území podle údajů ČÚZK (položka
VYMERA), nebo jsou stanoveny odborným odhadem dle vrstev GIS (položka VYMERU),
- počty obyvatel všech územně správních a sídelních jednotek podle sčítání k 3.3.1991, 1.3.2001 a 26.3.2011 (obvyklé i trvalé obyvatelstvo),
- kódy všech ZSJ dílů a jejich počty obyvatel podle sčítání k 3.3.1991, 1.3.2001 a 26.3.2011 (obvyklé i trvalé obyvatelstvo), pro všechny
ZSJ díly, které při SLDB 1991, 2001 a 2011 existovaly,
- aktuální počty obyvatel obcí, městských částí v Praze, okresů, krajů a oblastí (regionů soudržnosti) a Česka celkem podle průběžné
statistiky obyvatelstva (nyní k 1.1.2013).
- aktuální počty obyvatel obcí, městských částí v Praze, okresů, krajů a oblastí (regionů soudržnosti a Česka celkem podle průběžné
statistiky obyvatelstva (nově k 1.1.2013).
Je třeba zdůraznit, že v položkách je uvedeno mnoho zastaralých údajů, resp. zastaralých podob kódů. Tyto údaje jsou tam úmyslně ponechány pro potřeby uživatelů, kteří pracují s historickými daty a potřebují převodníky na současné identifikační údaje a kromě toho někdy
pracují s historickými jevy, které existovaly na počátku existence ÚIR-ZSJ (sídelní struktura, regionalizace cestovního ruchu).
Proto je třeba používat soubor POLOZKY, ze kterého je patrná platnost a aktuálnost jednotlivých položek. Položka CHARP (charakteristika položky) rozlišuje orientačně několik základních typů:
- kód ČSÚ = kód v číselnících ČSÚ, zejména v RSO,
- kód RÚIAN = kód v číselnících RÚIAN,
- stand. = standardní položky, jedná se o oficiální názvy z číselníků ČSÚ a RÚIAN, ale nelze říci, že jejich zdrojem jsou tyto číselníky,
protože jsou stanoveny zákonem (názvy krajů a oblastí, názvy úřadů v obcích), usnesením obecního zastupitelstva, potvrzeného Ministerstvem vnitra ČR (názvy obcí, částí obcí a městských částí/městských obvodů), rozhodnutím ČÚZK (názvy k.ú.) nebo rozhodnutím ČSÚ (názvy ZSJ a ÚTJ),
- inf. = informativní údaj, atributová položka číselníku, např. číslo a charakteristika urbanistického obvodu, charakteristika ZSJ, zkrácené názvy úřadů, ke kterým územní jednotka přísluší, výměra, počet obyvatel 1991-2001-2011, souřadnice definičního bodu, referenční
kód ZSJ nebo obce pro stanovení souřadnic definičního bodu, sekce mapy ZM10, kódy ZSJ dílů při SLDB 1991, 2001 a 2011, IČO identifikační číslo obce nebo městské části v Praze, PSČ, název pošty,
- hist. = historický údaj, bývalý kód nebo atribut, zejména kódy z ISÚ (Integrovaného systému informací o území), který byl vytvořen kolem roku 1970 v Terplanu - Státním ústavu pro územní plánování a je základem všech kódů územních jednotek (používají se až dosud pro ZSJ, části obcí a k.ú., nepoužívají se, tj. jsou historické pro obce, městské části/městské obvody a okresy), dále sem patří
kódy úřadů (matričních, stavebních a finančních, obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem, správní a územní obvody v Praze, zavedené postupně v ÚIR-ZSJ, pro které dnes existují oficiální kódy ČSÚ, ale v ÚIR-ZSJ jsou ponechány i původní kódy pro návaznost na starší data; také jsou tu identifikační údaje bývalých jednotek územního plánování a regionální politiky (střediska
osídlení, sídelní regionální aglomerace, bývalé oblasti cestovního ruchu),
- prac. = pracovní položky, jsou to různá pořadová čísla, zkratky, příznak okresního (a krajského) města, typ úřadu v obci nebo městské
části /městském obvodě, transformovaná podoba kódů RÚIANu (převod z Numeric na Character, aby se při sumarizaci údaj neztratil),
dominantní díl ZSJ, samostatně uváděné kontrolní znaky historických kódů, patří sem ale i jeden z nejpoužívanějších kódů - pracovní
čtyřciferný kód okresu KNUTS, který ovšem nemá oficiální charakter
- pomoc. = pomocné položky, slouží pouze pro fungování prohlížečky, pro uživatele mají většinou minimální význam, pokud nepracují
se staršími databázovými programy, je to zejména třídění českých názvů v klasických databázích.
Tyto charakteristiky položek jsou ovšem pouze orientační, protože některé položky by mohly být začleněny současně do více kategorií,
např. hist., inf. a prac.
Na rozdíl od standardních položek číselníků (kódů, názvů a některých atributů) se informativní položky mohou aktuálně měnit.
****************

117

ÚIR-ZSJ je zpřístupněn a poskytován uživatelům prostřednictvím internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz):
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj
Tam je možno si stáhnout:
- datové pakety za celou ČR, nebo za jednotlivé kraje,
- datově-programové pakety za celou ČR nebo jednotlivé kraje
- data jsou doplněna obslužným prohlížecím programem, který po instalaci funguje jako spustitelný Runtime modul pod emulací DOS,
- popis změn mezi dvěma následujícími verzemi ÚIR-ZSJ od roku 1996 do 1.1.2013,
- souhrnný popis změn v ÚIR-ZSJ od roku 1996 do 1.1.2013,
- aktuální změny po uzávěrce zpřístupňované verze,
- formulář "Připomínky uživatelů" pro připomínky a náměty uživatelů.
Předkládaná verze je zcela výjimečná tím, že z hlediska územního členění a územních změn je shodná s předchozí verzí.
Je to proto, že verze 2012b byla připravována tak, aby byla věcně shodná se vstupními údaji pro Statistický lexikon obcí ČR 2013, tj. měla
datovou uzávěrku k 1.1.2013 a veškeré práce na těchto podkladech byly ukončeny až v březnu 2013. Kromě toho k 1.1.2013 vznikly dvě
nové obce a bylo by nevhodné publikovat již neplatný datový obsah.
Nová verze 2013a byla připravována tak, aby zaarchivovala stav, který byl začleněn do výsledné podoby Statistického lexikonu obcí ČR
2013, a proto má datovou uzávěrku rovněž k 1.1.2013, která je datumem datové uzávěrky pro statistický lexikon obcí ze SLDB 2011, se
kterým se snaží být v co největší míře kompatibilní.
Předchozí verze zmeny12b.txt/doc zahrnovala:
a) popisy změn od 16.3.2012 do 1.1.2013 včetně, tyto změny jsou velmi významné, protože se jedná o změny, které jsou zahrnuty do
stavu k 1.1.2013, základní stav statistického lexikonu obcí k 1.1.2013, kromě toho jsou součástí dlouhodobého popisu změn v ZSJ
v letech 1996-2012,
b) tyto změny zahrnovaly změny k 1.1.2013, protože k 1.1.2013 vznikly dvě nové obce a bylo by nevhodné publikovat v lednu již neplatný datový obsah,
c) výměry k.ú. k 31.12.2012 a z nich odvozené (prostřednictvím GIS) výměry všech územních jednotek k 1.1.2013,
d) počty obyvatel k 26.3.2011 (SLDB) za obce a MČ a MO v Praze a v územně členěných statutárních městech (za obvyklé i trvalé obyvatelstvo),
e) počty obyvatel z průběžné bilance obyvatelstva k 1.1.2013 za obce a MČ v Praze.
Nová verze zmeny13a.txt/doc obsahuje z hlediska územního členění stejný stav k 1.1.2013 (kvůli vazbě na Statistický lexikon obcí 2013),
ale navíc obsahuje:
a) počty obyvatel k 26.3.2011 (SLDB 2011) v administrativním vymezení k 1.1.2013 za ZSJ díly a všechny jednotky z nich skladebné,
tj. za ZSJ, části obce, části obce díly, k.ú., ÚTJ,
b) počty obyvatel k 26.3.2011 (SLDB 2011) ve vymezení k 26.3.2011 za ZSJ a ZSJ díly,
c) finální podobu kódů ZSJ dílů při sčítání 2011, která navazuje na obdobné kódy při sčítáních 1991 a 2001 a slouží přepočtům na
aktuální vymezení (k 1.1.2013),
d) k těmto kódům byly doplněny počty obyvatel ZSJ dílů z těchto tří sčítání, což ukazuje, z čeho jsou dnešní ZSJ složené (které zaniklé
ZSJ nebo ZSJ díly jsou jejich součástí).
Změny od 2.1.2013 již nejsou do ÚIR-ZSJ začleněny a nejsou tedy podrobně nikde dokumentovány v rozsahu, který byl pro ÚIR-ZSJ obvyklý.
ÚLOHA ÚIR-ZSJ V INTERCENZÁLNÍM OBDOBÍ 2011-2021 13a
Úloha ÚIR-ZSJ se v minulosti průběžně poněkud měnila, proto tento text byl v jednotlivých verzích ÚIR-ZSJ opakován s upravenými formulacemi, aby vystihoval vždy odpovídající aktuální stav.
ÚIR-ZSJ existoval od roku 1992. Znamená to, že z hlediska opakujících se sčítání lidu je možno rozlišit období územních příprav SLDB
(1999-2001 a 2009-2011) a období intercenzální mezi nimi a po nich.
V současnosti samozřejmě nevíme, jak bude vypadat SLDB kolem roku 2020, ale můžeme předpokládat zcela jistě dvě věci:
a) SLDB se bude konat podle směrnice Evropské unie, požadující realizaci SLDB každých deset let v roce končícím na 0 nebo
v návaznosti na něj, tj. 2020 nebo 2019 nebo 2021, což navazuje v Česku na předchozí tradici už od roku 1869 (1869-1880-1890-19001910-1921-1930-1950-1961-1970-1980- 1991-2001-2011),
b) zcela jistě bude existovat požadavek na co největší využití celostátních registrů a omezení plošného zjišťování dalších údajů.
V každém případě je tedy jisté, že význam registru s podrobným územním členěním - RSO a až dosud ÚIR-ZSJ - poroste, i když bude realizován v úzké vazbě na nový základní registr RÚIAN (od 1.7.2012), který ovšem obsahuje pouze identifikace adres budov, nikoliv jejich
skladebnost do všech statistických jednotek. V RÚIANu chybí územně technické jednotky, části obce díly a ZSJ díly, tedy jednotky vznikající neskladebností třízákladních územních struktur (administrativně správní, územně technické a sídelní). ÚIR-ZSJ zůstává jako zdroj pro
dokumentaci historie těchto jednotek.
Jak bylo popsáno v minulých textech, v období územní přípravy sčítání lidu 1999-2001 sloužil ÚIR-ZSJ jako nástroj revize ZSJ, která se ve
vazbě na sčítání lidu realizuje jedenkrát za 10 let. v té době sloužil ÚIR-ZSJ mimo jiné k přípravě řídícího souboru sčítání resp. podkladů
pro něj.
V roce 2009 začalo období územní přípravy sčítání lidu 2009-2011 a od verze ÚIR-ZSJ 2010b (říjen 2010) do verze 2011b (listopad 2011)
ÚIR-ZSJ opět sloužil jako jeden z nástrojů revize ZSJ (i když jinak než při předchozím SLDB).
V intercenzálním období (přesněji v období, kdy neprobíhá územní příprava SLDB) jsou změny v ZSJ a ZSJ dílech dvojího typu:
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a) změny, vyvolané administrativními změnami, nejčastěji vytvořením nové obce nebo nové části obce, někdy změnou vymezení obce
nebo k.ú., změnou názvu k.ú., aj.,
b) změny a opravy, vyvolané údržbou RSO a ÚIR-ZSJ nebo oznámením z jiných zdrojů. Sem patří jednak změny vyvolané vnitřními kontrolami, jednak různými podněty zvenčí, mezi naprosto nejvýznamnější z nich patří oznámení z pracoviště GEONAMES o změně
v místních názvech..
V současné době by mělo probíhat čištění správnosti adres v novém základním registru RÚIAN (prověřováním na obecních a stavebních
úřadech) a mělo by probíhat ještě dlouho po uvedení tohoto registru do provozu, což znamená mimo jiné prověřování správnosti identifikace tisíců budov, což povede velmi pravděpodobně z hlediska RSO k rušení a vytváření dílů ZSJ a tím i v některých případech k celkovému zlepšování skladebnosti sídelních a administrativně správních jednotek.
Tyto změny ovšem už nejsou nikde dokumentovány, projeví se pouze vznikem nových jednotek v číselníku ZSJ dílů na webové stránce
ČSÚ.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJOVÝ REGISTR PRO ÚDRŽBU SOUSTAVY ZSJ 13a
Základní sídelní jednotky byly poprvé vymezeny k roku 1970 a až do roku 1996 byla jejich průběžná údržba a aktualizace prováděna v tzv.
zdrojovém registru ZSJ. ÚIR-ZSJ v letech 1992-1996 přebíral údaje zdrojového registru ZSJ, propojoval je s dalšími údaji (zejména údaji
o obcích a úřadech v nich) a všechny tyto údaje zpřístupňoval širokému okruhu uživatelů. Od roku 1996, kdy byl zdrojový registr ZSJ zrušen, ÚIR-ZSJ převzal jeho roli jako nástroj pro průběžnou údržbu soustavy ZSJ a její aktualizaci a role z ní odvozené. Funkce zdrojového
registru spočívala v tom, že se v něm prováděly změny kódů, názvů, charakteristik a vymezení jednotlivých ZSJ ve vazbě na grafické vyjádření (dříve v mapě ZSJ, nyní v digitální vrstvě hranic, která je grafickou částí RSO). Součástí obsahu zdrojového registru bylo vždy i
evidování vztahů vůči jiným jednotkám a zejména historie těchto změn.
Tuto funkci plnil ÚIR-ZSJ i v období územní přípravy SLDB, kdy se pouze výrazně zvýšil objem prováděných změn. V intercenzálním období se obecně počet změn (zejména pokud se týče vytváření nových ZSJ) výrazně snižuje, hlavně proto, aby se minimálně měnil počet a
vymezení jednotek, k nimž jsou přiřazeny údaje SLDB 2011.
Jak už bylo zmíněno, podle odborných odhadů bude minimálně rok probíhat "čištění" údajů RÚIAN a dá se předpokládat, že přitom dojde
k upřesnění členění některých ZSJ na díly (na základě údajů od obecních a stavebních úřadů).
Od jara 2013 už ÚIR-ZSJ není zdrojovým registrem, což znamená že změny budou prováděny přímo v číselnících RSO, ale zřejmě nebudou nikde dokumentovány (alespoň pokud se týče změn v ZSJ dílech).
Rovněž se dá předpokládat, že zanikne další funkce zdrojového registru, obnovování kódů v minulosti zaniklých a nově obnovených ZSJ.
Lze předpokládat, že systém číselníků ČSÚ přidělí ZSJ nový kód mechanicky jako další hodnotu v číselné řadě, nemůže umět rozeznat,
že ZSJ již v minulosti existovala.
ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ KÓDŮ ČÁSTÍ OBCÍ, KÚ A ÚTJ 13a
Z podstaty funkce zdrojového registru vyplývalo, že ÚIR-ZSJ sloužil k přidělování kódů a názvů ZSJ. Kromě toho však byl zdrojem návrhů
i pro přidělování kódů částí obcí (a částí obcí dílů) a katastrálních území a územně technických jednotek.
V průběhu několika posledních let se postupně vytvářela situace, kdy ÚIR-ZSJ poskytoval podklady pro náměty na nové kódy, kódy přiděloval ČSÚ v rámci správy číselníků. ÚIR-ZSJ tím ale neztrácel svůj smysl, protože sloužil jednak jako kontrolní systém, jednak jako zdroj
historie všech kódů od vzniku registru v roce 1992, přičemž je provázán s historickými soubory jednotek (zejména ZSJ) od roku 1970
(např. jednotností kódů). Všechny přidělené kódy ZSJ jsou evidovány buď přímo v historických souborech ÚIR-ZSJ nebo v další navazující
historické dokumentaci.
Číselník částí obcí byl vytvořen v roce 1991 v rámci jednotného systému územní identifikace v návaznosti na číselník ZSJ tím způsobem,
že části obce, které měly stejnou lokalizaci a název jako ZSJ, měly i stejný kód. Tím vzniklo cca 90 % kódů částí obce. Zbývajících 10 %
částí obce má kód ze samostatné řady od 40001. Jsou to jednak části obce, jejichž název byl odlišný od všech ZSJ (např. Staré Město
v Praze), nebo netvořily samostatnou ZSJ a byly vymezeny pouze jako díl ZSJ.
Postupem času bylo původní pravidlo o shodnosti kódů poněkud oslabeno zejména tím, že nový princip stability kódů částí obce neumožňuje měnit kódy částí obce. Znamená to tedy např., že pokud se název části obce s kódem 4*** změní tak, že je shodný s názvem ZSJ,
kódy nelze tomu přizpůsobit, protože kód ZSJ nemůže začínat na 4*** (aby se přizpůsobil kódu části obce) a současně kód části obce nelze upravit tak, aby byl shodný s kódem ZSJ (protože se nemůže měnit kvůli stabilitě).
Uvedené pravidlo je tedy upraveno tak, že se jedná o pravidlo původního přidělení a nového přidělování kódů části obcí podle kódů ZSJ,
ale pokud se dále vztahy mezi ZSJ a částmi obcí mění, původní přidělené kódy zůstávají beze změny.
Každý rok vznikne několik nových částí obce. V rámci údržby registru RSO a ÚIR-ZSJ se zjistí, zda nová část obce je svou identitou a
svým vymezením (úplným nebo většinovým) shodná se stávající nebo bývalou ZSJ, pak může nastat několik situací:
a) nová část obce je shodná svou identitou a svým vymezením (úplným nebo většinovým) se stávající ZSJ, pak se jí přidělí kód shodný
s kódem ZSJ. Pokud je název nové části obce odlišný od názvu ZSJ, název ZSJ se většinou upraví,
b) nová část obce je shodná s kdysi existující a zaniklou ZSJ, v tom případě je možno ZSJ obnovit (včetně kódu), pokud její vymezení
neodporuje kritériím pro stanovení ZSJ (velikost většinou minimálně 10 domů, ale může být i méně, zejména ale prostorová odloučenost
od další zástavby ve stejném katastrálním území),
c) nová část obce představuje novou výstavbu např. rodinných domů "na zelené louce", v tom případě se zjistí rozsah takové výstavby
(třeba i jen plánovaný) a pokud splňuje kritéria ZSJ, vytvoří se nová ZSJ s kódem ZSJ, který převezme i nová část obce, rozhodující je přitom zejména prostorová odloučenost, ale může to být i výrazná odlišnost např. nové zástavby suburbánního typu od sousední staré zástavby,
d) nová část obce nesplňuje kritéria pro ZSJ, je buď srostlou součástí nějakého sídla nebo představuje jednotlivé domy, v takovém případě se v rámci stávající ZSJ vytvoří nový díl ZSJ a část obce dostane nový kód části obce v řadě od 40001.
Od ledna 2005 byl číselník částí obce rozdělen na dva číselníky:
- číselník částí obcí (číselník částí obcí evidenčních) - slouží k číslování domů,
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- číselník částí obcí dílů (číselník částí obcí statistických), zahrnuje navíc díly částí obcí v různých městských obvodech a městských částech v Praze a členěných statutárních městech.
Číselník ZSJ je i zdrojem pro přidělování kódů katastrálních území (KÚ) a územně technických jednotek (ÚTJ). Všechny kódy KÚ a ÚTJ
jsou odvozeny od kódu nějaké reprezentativní ZSJ uvnitř KÚ nebo ÚTJ tím způsobem, že od šestiznakového kódu ZSJ se oddělí kontrolní
znak, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se pak připojí.
Protože kódy ZSJ začínají číslicemi 0, 1 nebo 3, kódy KÚ a ÚTJ začínají vždycky číslicemi 6, 7 nebo 9.
Nové KÚ v posledních letech (od února 2003 do května 2013) žádné nevzniklo, v roce 2013 však vzniká velké množství nových KÚ
v rámci vojenských újezdů v souvislosti s jejich transformací, resp. tzv. "optimalizací", kdy jeden vojenský újezd (Brdy) zaniká, z ostatních
se v budoucnosti vyčlení území do sousedních obcí.
Při tvorbě nového kódu KÚ se postupuje následujícím způsobem: Pokud uvnitř nově vytvořeného KÚ leží jedna nebo více ZSJ, vybere se
z nich jedna reprezentativní ZSJ (většinou podle názvu) a od jejího kódu se odvodí kód KÚ tím způsobem, že od šestiznakového kódu ZSJ
se oddělí kontrolní znak, připočte se hodnota 60000, z nového čísla se vypočte metodou Modulo 11-ADDO nový kontrolní znak a ten se
pak připojí.
Tento princip byl ve velké míře využit při tvorbě nových KÚ, vyčleněných v rámci vojenských újezdů, v rámci tzv. optimalizace vojenských
újezdů v roce 2013. V této verzi ÚIR-ZSJ nejsou ještě zachyceny, lze je ale dohledat na webové stránce RÚIAN (nové KÚ) a ČSÚ (nové
hodnoty v rámci číselníků KÚ, ÚTJ, ZSJ a ZSJ dílů).
Stejným způsobem jako kódy KÚ se vytvářejí kódy ÚTJ (územně technických jednotek), které vyjadřují:
a) neskladebnost městských částí/městských obvodů v Praze a členěných statutárních městech do KÚ,
b) přesahy obcí v rozsahu celé části obce nebo ZSJ na KÚ, patřící do jiné obce,
c) prostorově oddělené části KÚ nebo ÚTJ.
ÚTJ vznikaly v poslední době relativně často v rámci podrobných kontrol vzájemné skladebnosti obcí, městských částí a městských obvodů na jedné straně a KÚ na druhé straně. Jejich kódy se vytvářejí obdobným způsobem jako kódy KÚ, jenom se stává mnohem častěji, že
nastane situace, kdy v nově vzniklé nebo nově zjištěné neskladebnosti administrativních jednotek a KÚ není žádná ZSJ. Pak se taková
ZSJ vytvoří a od jejího kódu se pak výše popsaným způsobem odvodí kódy ÚTJ.
V průběhu roku 2012 byly při kontrolách zjištěny nové případy, kdy některá KÚ jsou složena z více polygonů, resp. vedle hlavního polygonu mají ještě jeden další menší polygon. Zeměměřický úřad se snažil tyto další polygony rušit, ale někdy to trvá dlouho a někdy se to zatím
nepodařilo. Pro každý takový polygon ale musí být vytvořena nová ZSJ, která se po zrušení polygonu opět ruší společně se zrušenou ÚTJ.
Tento postup je nezbytný, protože jinak by v digitální vrstvě hranic k.ú. byly malé plošky bez identifikace, resp. s duplicitní identifikací
(shodným kódem).
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZMĚN V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ ČR 13a
Zveřejňování změn v územně správním členění se v minulosti výrazně měnilo. Až do roku 2003 existovala praxe, že vždy jedenkrát za deset let, v návaznosti na sčítání lidu, byl vydán ve spolupráci statistického úřadu a Ministerstva vnitra Statistický lexikon obcí, který kromě
statistických dat obsahoval úřední seznam krajů, okresů, obcí, částí obcí a od roku 1970 též ZSJ (resp. dílů ZSJ). V mezidobí mezi dvěma
následujícími cenzy byly administrativní změny vůči tomuto seznamu publikovány v Ústředním věstníku ČR. Protože publikování změn se
vždy zpožďovalo o mnoho měsíců za realitou, ÚIR-ZSJ od svého vzniku v roce 1992 promítal do číselníků kromě publikovaných změn i
změny již schválené a připravené k následné publikaci a stal se tak neoficiálním, ale velmi využívaným zdrojem pro tyto informace. V únoru 2003 Ministerstvo vnitra publikovalo administrativní změny (s účinností do 1.1.2002) s velkým zpožděním v Ústředním věstníku ČR naposledy.
V březnu 2005 byl vydán Statistický lexikon obcí 2005, který obsahuje kromě údajů ze sčítání lidu k 1.3.2001 územně správní členění ČR k
1.1.2005 a přehled změn v územním členění v názvech obcí a jejich částí, ke kterým došlo v období od 1.1.1993 do 1.1.2005 včetně.
Od roku 2005 prezentuje Ministerstvo vnitra tyto změny na svých webových stránkách pod názvem Přehled změn v územní organizaci a
v názvech obcí a jejich částí s účinností od .. do ..
Tak byly zveřejněny změny za období
a) od 2.1.2005 do 1.1.2007,
b) od 2.1.2007 do 1.1.2008,
c) od 2.1.2008 do 1.1.2009,
d) od 2.1.2009 do 1.1.2010 (jako odkaz do Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí),
e) od 2.1.2010 do 1.1.2011,
f) od 2.1.2011 do 1.1.2012,
g) od 2.1.2012 do 1.1.2013.
V těchto přehledech se ale uvádějí pouze změny ve vymezení krajů, okresů, obcí a v seznamu částí obcí, a to pouze z hlediska názvů, nikoliv kódů. Změny v katastrálních územích a v ZSJ se v těchto přehledech neuvádějí vůbec.
Přehledný seznam všech změn (zejména vznik a zánik obcí a částí obcí, doplněný jejich kódy), je nyní průběžně uváděn:
a) na webových stránkách RSO (od roku 2001),
b) na webových stránkách RÚIAN (od 1.7.2012).
Oba dva seznamy však uvádí pouze kódy, názvy a data účinnosti změn obcí a částí obcí bez žádných dalších podrobností a bez vazeb na
ZSJ a k.ú.
Podrobnosti ke změnám je často možno dohledat na webových stránkách jednotlivých obcí. Žádný z těchto zdrojů však k nově vytvořeným
obcím nebo částem obcí neuvádí jejich kódy a členění na ZSJ.
Dozvědět se o jednotlivých územně správních změnách je tedy možné z různých zdrojů, ale ÚIR-ZSJ je z nich jediný zdroj, který systematicky dokumentuje jednotlivé změny také z hlediska popisu okolností a důvodů jednotlivých změn, a to až do úrovně ZSJ a ZSJ dílů.
Znamená to, že z věcného hlediska jsou popisy změn ÚIR-ZSJ shodné se změnami vyhlášenými Ministerstvem vnitra (změny v územním
členění), ČSÚ a RÚIANem (změny v kódech), ale navíc mají právě popis okolností a důvodů změn a detailnější územní podrobnost.
Ukázalo se dlouhodobou praxí, že právě tento důvod je příčinou, proč je ÚIR-ZSJ tolik využíván nejširším okruhem uživatelů.
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ÚIR-ZSJ obsahuje dva způsoby prezentace popisů změn, které je možno získat na webových stránkách společně s daty i obslužným programovým vybavením:
a) souhrn všech jednotlivých stručných přehledů změn v datovém obsahu ÚIR-ZSJ při porovnání vždy mezi dvěma následujícími verzemi
(od srpna 1995 do 1.1.2013),
b) jednotný dokument, obsahující jednotlivé popisy změn, spojené a tématicky uspořádané do souhrnného popisu změn od srpna 1995
do 1.1.2013. Tento soubor obsahuje věcně totéž jako jednotlivé popisy změn mezi následujícími verzemi. Text postupně získáal značný rozsah, přestože jeho úprava je úsporná a v důsledku toho nezbytně ne vždy dostatečně přehledná. Seskupení do jednoho dokumentu však umožňuje rychle vyhledávat konkrétní změnu nebo komentář ke konkrétní položce (tzv. fulltextové vyhledávání).
ÚIR-ZSJ rovněž uvádí informace o tom, že některá obec se stala městem nebo městysem, případně statutárním městem. Uvádí také jmenovitě z toho vyplývající změny v názvech obecních, matričních a stavebních úřadů. Stanovení obce městem nebo městysem je
v kompetenci předsedy/předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ÚIR-ZSJ v minulosti získával tyto informace přímo z kanceláře Poslanecké sněmovny, v posledních letech se publikují na webové stránce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jsou aktualizovány
v číselnících ČSÚ. ÚIR-ZSJ na rozdíl od jiných zdrojů rozlišuje města a městyse stanovená nově, na rozdíl od historických měst a městysů, obnovených na základě novely zákona o obcích z roku 2006.
V období územní přípravy byla dokumentace změn v rámci ÚIR-ZSJ jedinou velmi podrobnou a současně veřejně dostupnou dokumentací
výsledků revize. Obsahuje totiž kromě výčtu nově vytvořených ZSJ a dílů ZSJ i důvody a okolnosti jejich vymezení a do budoucna je tak
dokladem historie územních jednotek, která slouží při tvorbě přepočtů dat v číselných řadách.
Od 2.1.2013 tato funkce ÚIR-ZSJ přestala existovat. Na webových stránkách RÚIANu jsou uvedeny nové nebo zrušené obce, části obce a
katastrální území od 1.7.2012 do současnosti. Podobný přehled změn za obce, části obce a úřady v obcích jsou uvedeny na webových
stránkách ČSÚ. V obou přehledech jsou uvedeny názvy, kódy a datumy platnosti, nejsou uvedeny žádné podrobnosti o okolnostech a důvodech těchto změn (kdo a proč rozhodl). ÚIR-ZSJ tedy zůstává dokumentačním zdrojem pro změny do 1.1.2013.
ÚIR-ZSJ JAKO INFORMAČNÍ ZDROJ PRO VZÁJEMNÉ VZTAHY A SKLADEBNOST ÚZEMNÍCH JEDNOTEK RŮZNÉHO TYPU 13a
ÚIR-ZSJ poskytuje informace o vzájemným vztazích prostorových jednotek zejména na dvou základních úrovních:
a) uvnitř obcí vzájemné vztahy jednotek tří struktur:
- administrativně správní: městské části/městské obvody, části obce, části obcí díly,
- územně technické: KÚ, ÚTJ,
- sídelní: ZSJ a jejich díly.
b) od úrovně obcí resp. městských částí/městských obvodů výše: kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, pověřené
obecní úřady, stavební úřady, matriční úřady, finanční úřady resp. nově včetně jejich územních pracovišť (tyto od úrovně ÚTJ výše z důvodu vnitřního členění města Brna). Většinu těchto informací (s výjimkou obcí ve správních obvodech stavebních úřadů) lze nyní získat
z příslušných právních předpisů, ale bez kódů. Příslušnost obcí do správních obvodů stavebních úřadů je v současnosti uváděna pouze
v číselnících ČSÚ (na základě hlášení stavebních úřadů), odkud je přebírána do ÚIR-ZSJ.
Vzájemné vztahy územních jednotek jsou obsaženy i v číselnících ČSÚ. ÚIR-ZSJ má tu výhodu, že uvádí různé kódy (včetně zastaralých)
a slouží tak jako převodník vůči identifikaci starých databází. Jednotlivé soubory ÚIR-ZSJ mají charakter multičíselníků, tzn. že obsahují
nejvýznamnější vazby ke všem ostatním jednotkám, většinou uvedením jejich kódů i názvů. Naproti tomu číselníky v jiných registrech obsahují většinou pouze kód a název jednotky a pak velmi úzký výběr atributů, případně vazeb k vyšším jednotkám, vyjádřených kódy. ÚIRZSJ je tím uživatelsky přátelštější nežli jiné registry.
Verze ÚIR-ZSJ 2013a je navíc zcela shodná s administrativním členěním, obsaženým ve Statistickém lexikonu obcí ČR 2013 a
s přepočtenými daty ze Sčítání lidu domů a bytů k 26.3.2011 ve členění k 1.1.2013.
ÚIR-ZSJ JAKO NÁSTROJ PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT ZE SLDB 13a
Výsledky sčítání lidu obsahují data vztažená k administrativním, evidenčníma sídelním jednotkám, existujícím k datu sčítání (dosud
k 1.3.2001, nově k 26.3.2011), případně datové uzávěrky statistického lexikonu (k 1.1.2005, nově k 1.1.2013). Protože se územně správní
členění mění, je třeba data ze sčítání lidu přepočítávat na aktuální správní členění, přičemž nejmenší skladebnou jednotkou, za níž jsou
zveřejněny údaje, je díl ZSJ.
ÚIR-ZSJ stále eviduje všechny díly ZSJ, které existovaly při SLDB 1991,2001 a nově i 2011 a slouží tak jako nástroj pro přepočty dat
z těchto tří sčítání na aktuální administrativní vymezení, nyní k 1.1.2013. U všech aktuálně existujících dílů ZSJ je uvedeno, pod jakým kódem byly sčítány v roce 1991, 2001 a 2011. Pokud ZSJ díl zanikl, je převeden na zaniklý díl 9 té ZSJ, do které nyní patří, takže data za
zaniklý díl jsou správně započtena do současného územního členění. Tímto způsobem jsou provedeny i opravy chyb, např. ve vymezení
dílů ZSJ: kód ZSJ a jejího dílu je opraven, ale v položce, která informuje o kódu ZSJ a dílu při SLDB zůstává původní (chybný) kód, takže
je možno provést přepočet dat SLDB na současné správné územní členění.
Při přepočtech je třeba pracovat místo aktuální identifikace dílů ZSJ, tj. KODZSJ+KZ+DIL (resp. KOD_ZSJ_D), s identifikací platnou k datům SLDB, tj. KODZSL+KZSL+DILSL (resp. KODZSJD91) pro rok 1991, KODZ01+KZ01+DIL01 (resp. KODZSJD01) pro rok 2001 a
KODZ11+KZ11+DIL11 (resp. KODZSJD11) pro rok 2011. Z tohoto důvodu tedy vůbec nevadí, že v jedné aktuální ZSJ může existovat
několik dílů 9, které mají na první pohled shodnou identifikaci (tj. KODZSJ+KZ+DIL, resp. KOD_ZSJ_D). Zaniklé díly nejsou součástí
územního uspořádání (jejich obyvatelstvo je započteno v současných ZSJ dílech) a jejich jediným smyslem je pouze jednosměrné přiřazení ZSJ dílů ze SLDB 1991, 2001 nebo 2011 do aktuální územní struktury. Jediný důvod, proč jsou vůbec v registru uvedeny, je v tom, že
bez nich by spolu se zrušenými nebo překódovanými ZSJ a ZSJ díly zmizela i vazba na data z předchozích SLDB.
V této roli je ÚIR-ZSJ zcela nezastupitelný. Nikde jinde se nevyskytují ve veřejných zdrojích výše uvedené nástroje pro přepočty dat ze
SLDB 1991, 2001 a 2011 na aktuální územně správní členění.
Nejnovější verze ÚIR-ZSJ tento postup doplňuje tím, že kromě počtů obyvatel při SLDB 1991, 2001 a 2011, přepočtených na aktuální vymezení ZSJ dílů, obsahuje též počty obyvatel při těchto třech sčítáních ve vymezení ZSJ dílů při těchto sčítáních (včetně počtu obyvatel
zaniklých dílů), takže umožňuje sledovat, z jakých historických jednotek se současné ZSJ díly skládají k 1.1.2013.
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ÚIR-ZSJ JAKO ZDROJ PRO IDENTIFIKACI VRSTEV GIS 13a
Registr ZSJ byl od počátku propojen s grafickým vyjádřením. ZSJ byly vymezeny v mapách ZSJ 1:50 000, urbanistické obvody ve vybraných městech v mapách 1:10 000. V grafice byly vymezeny definiční body ZSJ jako reálné body vázané na mapové vyjádření (roh bloku
na křižovatce ulic, radnice, kostel, křižovatka silnic nebo polních cest v nezastavěném území apod.).
Od souřadnic definičních bodů ZSJ byly pak odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, původně ve stovkách metrů. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly údaje registru propojeny s grafickou částí registru sčítacích obvodů v měřítku 1:10
000 případně podrobnějším pro celou ČR a souřadnice byly upřesněny na metry. V současné době se aktualizace hranic ZSJ provádí
v rámci údržby grafické složky registru sčítacích obvodů ČSÚ a údaje o souřadnicích ZSJ jsou provázány na tento zdroj.
Od verze ze září 2009 je v ÚIR-ZSJ nově začleněn soubor ZSJ dílů, který obsahuje souřadnice jednotlivých dílů ZSJ - předtím měly
všechny díly uvedeny jednotné souřadnice celé ZSJ.
Od verze z října 2010 je doplněna do souboru ZSJ dílů informace o tzv. dominantním dílu, což je díl ZSJ, jehož souřadnice definičního bodu jsou shodné se souřadnicemi definičního bodu celé ZSJ.
Od souřadnic definičních bodů dílů ZSJ jsou odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních územních jednotek, uváděné nyní
v metrech (uvažovalo se i o přesnosti v cm, pokud by byla přijata varianta odvozování souřadnic definičního bodu od souřadnic vybrané,
tzv. referenční budovy, která má podrobnost souřadnic budov v Katastru nemovitostí na cm), tato metoda má ale více nevýhod nežli výhod.
Celá soustava definičních bodů je průběžně, tedy v době územní přípravy stejně jako v intercenzálním období, kontrolována a udržována
tak, aby plně odpovídala grafické části RSO, tj. definiční bod musí vždy ležet uvnitř polygonu územní jednotky v příslušné vrstvě. Kromě
toho musí být umístěn tak, aby reprezentoval, na rozdíl od různých centroidů, které se v GIS občas vyskytují, reálné místo centra zástavby
ZSJ, části obcí nebo obcí, které lze tak věrohodně zobrazit bodem nebo jinou značkou v mapách nejrůznějších měřítek (včetně administrativně správní mapy 1:200 000) ve správné poloze vůči hranicím územně správních jednotek, dopravní nebo říční síti a jiným jevům.
Ke konci roku 2011 byly na základě požadavku ČÚZK vytvořeny definiční body (též zvané významové středy) správních obvodů ORP a
POÚ, pražských obvodů (UZOHMP a SOP - viz dále), okresů, krajů a dokonce Česka.
Přitom se postupuje metodou referenčních ZSJ, případně ZSJ dílů, jejichž souřadnice jsou použity jakožto souřadnice vyšší územní jednotky.
V předchozí verzi (k 1.1.2013) byly na základě dalšího požadavku ČÚZK (pracoviště ZABAGED) sjednoceny definiční body k.ú. a ÚTJ na
jedné straně a všech ostatních definičních bodů na druhé straně tak, aby každý definiční bod obce byl totožný s definičním bodem některého k.ú. v dané obci (samozřejmě s výjimkou obce Strýčice, která žádné k.ú. nemá).
Bylo tak dokončeno vzájemné propojení definičních bodů všech územních a evidenčních jednotek, které je dokumentováno ve všech databázích prostřednictvím referenčních kódů:
a) základem jsou souřadnice definičních bodů ZSJ dílů, jakožto nejmenších územních skladebných jednotek (je důležité, že jsou to také
nejmenší jednotky zpracování SLDB 1991, 2001, 2011),
b) od souřadnic definičních bodů ZSJ dílů jsou odvozeny souřadnice definičních bodů ZSJ tím způsobem, že jeden z dílů je označen za
díl dominantní (položka DD v ÚIR-ZSJ) a jeho souřadnice jsou souřadnicemi definičního bodu celé ZSJ. Vytvoření dominantního dílu bylo
nezbytné proto, že při vytvoření dílů v roce 1980 díl označoval vztah vůči částem obce, setříděným podle abecedního pořadí názvu, takže
díl 1 nebyl nejvýznamnějším dílem, ale dílem se vztahem k části obce dříve v abecedě. Později už díl 1 označoval původní díl a díly 2, 3
atd. byly díly později vytvořené. V souboru ZSJD se tak odlišují souřadnice jednotlivých dílů (položky SY, SX) a souřadnice celé ZSJ (položky SYZSJ, SXZSJ),
c) od souřadnic definičních bodů ZSJ dílů jsou odvozeny souřadnice částí obcí a částí obcí dílů z toho důvodu, že existuje cca 400 částí
obcí (a současně částí obce dílů), které netvoří žádná celá ZSJ, ale pouze ZSJ díl. Proto jsou jejich souřadnice odvozeny od souřadnic
ZSJ dílů a pro vyjádření této vazby je vytvořena položka ZSJD_DB, ve které je uveden kód referenční ZSJ dílu,
d) souřadnice všech ostatních definičních bodů jsou odvozeny od souřadnic definičních bodů ZSJ, a to ve dvou úrovních:
- od souřadnic definičních bodů ZSJ jsou odvozeny souřadnice k.ú., ÚTJ, městských obvodů/městských částí (a jejich uskupení v Praze soubory správních obvodů SOP a městských obvodů UZOHMP), obcí (prostřednictvím souřadnic definičních bodů částí obcí), správních
obvodů POÚ a ORP, okresů, krajů, oblastí (regionů soudržnosti) a Česka celkem, ve všech těchto souborech je uvedena položka ZSJ_DB
s kódem referenční ZSJ,
- v souborech správních obvodů POÚ a ORP, okresů, krajů, oblastí (regionů soudržnosti) a Česka celkem je navíc uvedena položka
OBEC_DB, s kódem referenční obce, jejíž souřadnice definičního bodu jsou shodné se souřadnicemi definičního bodu dané jednotky.
Vzájemné propojení všech souřadnic všech definičních bodů bylo realizováno prostřednictvím pracovního souboru SYXD.DBF, který je
nově začleněn do ÚIR-ZSJ. Tento soubor umožňuje budoucí údržbu všech souřadnic: Při změně umístění definičního bodu stačí změnit
souřadnice ZSJ dílu a pomocí referenčních kódů je promítnout do všech ostatních jednotek.
ZMĚNY V SOUBORECH A POLOŽKÁCH DATOVÝCH SOUBORŮ ÚIR-ZSJ 13a
NOVÉ SOUBORY 13a

SYXD - Soubor všech souřadnic všech definičních bodů všech územních a evidenčních jednotek od úrovně ZSJ dílů až po Českou re-

publiku, tedy ZSJ díly, ZSJ, ÚTJ, k.ú., části obce díly, části obce, městské části / městské obvody, správní obvody Prahy, městské obvody
Prahy, obce a vojenské újezdy, obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou působností, okresy, kraje, oblasti (regiony soudržnosti), stát (Česká republika).
Základem souboru je seznam všech ZSJ dílů a souřadnice definičních bodů, k nim jsou přiřazeny všechny ostatní jednotky se stejnými
souřadnicemi definičních kódů.
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NOVÉ NEBO ZRUŠENÉ POLOŽKY V SOUBORECH A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POLOŽEK 13a
ZRUŠENÉ POLOŽKY 13a
Počty obyvatel OBZSJ91, OBZSJ01 a DILY
V souboru ZSJ a ZSJ díly byly odstraněny položky OBZSJ91 a OBZSJ01 (celkový počet obyvatel v ZSJ při sčítání 1991 a 2001), které
změnami v dílech ztratily svůj původní smysl a byly nahrazeny novými položkami OBSL91 a OBSL01. V souboru ZSJ dílů byla také odstraněna zastaralá položka DILY (pracovní položka,která v minulosti dokumentovala změny v dílech, ale nově se už nepoužívala a neaktualizovala).
NOVÉ POLOŽKY 13a
Počty obyvatel OBSL91, OBSL01,OBSL11,OBSL11OBV, OBSL11TRV
Nové položky obsahují počet obyvatel dílu (i zrušeného) při sčítání 1991 (OBSL91), 2001 (OBSL01) a 2011 podle obvyklého
(OBSL11,OBSL11OBV) a trvalého (OBSL11TRV) pobytu ve vymezení ZSJ dílu při jednotlivých sčítáních. Naproti tomu dosavadní položky
OB91, OB01, OB11, OB11OBV a OB11TRV obsahují počty obyvatel přepočtené na administrativní členění k 1.1.2013.
Zkrácené názvy úřadů - NAZMA, NAZST, NAZFI
Do souboru obcí a vojenských újezdů (OBCE), městských částí a městských obvodů (MCAST) a dále matričních (MATUR), stavebních
(STUR) a finančních (FINUR) byly doplněny zkrácené názvy úřadů:
NAZMA - zkrácený název matričního úřadu,
NAZST - zkrácený název stavebního úřadu,
NAZFI - zkrácený název územního pracoviště finančního úřadu,
NAZFI2 - zkrácený název územního pracoviště finančního úřadu pro několik městských částí Brna, které patří do dvou různých správních
obvodů.
Doplnění vazeb vůči souborům RÚIAN - registru územní identifikace, adres a nemovitostí
V předchozí verzi ÚIR-ZSJ 2012b byly do většiny souborů doplněny kódy RÚIAN jako převodníky mezi číselníky ČSÚ a číselníky RÚIAN.
K nim se nyní doplňují obdobné kódy pro další dvě územní jednotky - městské obvody a správní obvody Prahy.
Protože kódy RÚIAN jsou zásadně numerické, což znemožňuje jejich uživatelsky přátelské využívání v klasických databázích (při sumarizaci jednotek se sumarizují i hodnoty kódů, což je nesmyslné a chybné), jsou kódy RÚIAN v souborech ÚIR-ZSJ uváděny ve dvou podobách. Kromě numerické hodnoty je uvedena i podoba po převedení na řetězec, ze které lze po sumarizaci původní numerickou hodnotu
snadno obnovit.
UZOHMP
Městské obvody hlavního města Prahy Praha 1 až Praha 10 (dříve nazývané Územní obvody hlavního města Prahy)..
Doplněna nově položka UI_MOPK (numerické hodnoty). Jako kód je použit kód městského obvodu Prahy, vytvořený ČSÚ
(KOD_UZOHMP), proto položku UI_MOPC (převedeno na řetězec - Character) není třeba vytvářet, byla by shodná s položkou
KOD_UZOHMP.
SOP
Správní obvody hlavního města Prahy Praha 1 až Praha 22.
Doplněny nové položky UI_SOPK (numerické hodnoty) a UI_SOPC (převedeno na řetězec - Character), které představují kódy RÚIANu a
slouží jako převodník mezi souborem SOP RÚIAN a souborem SOP ČSÚ. U ostatních souborů byly podobné převodníkové kódy začleněny už v předchozí verzi ÚIR-ZSJ.
ZMĚNY V OBSLUŽNÉM PROGRAMU 13a
Obslužný program byl aktualizován tak, aby se ve všech oknech jednotlivých územních a evidenčních jednotek vypisovaly 4 údaje o počtu
obyvatel: k 3.3.1991, k 1.3.2001 a k 26.3.2011 jednak podle obvyklého, jednak podle trvalého pobytu. Pokud při SLDB jednotka neexistovala, vypisuje se kromě nulové hodnoty poznámka "(nesč.)". V datových souborech se to pozná podle toho, že není vyplněna hodnota položky kód ZSJ dílu při SLDB (KODZSJD91, KODZSJD01, KODZSJD11). V případě obcí, městských částí v Praze a okresů se zobrazuje
ještě pátý údaj - aktuální počet obyvatel (nyní k 1.1.2013).
Všechny údaje o výměrách a souřadnicích byly upraveny tak, aby měly jednotný formát: výměra je v ha na 4 desetinná místa, souřadnice
definičních bodů jsou jednotně v m.
U všech zobrazovaných historických kódů je tato skutečnost zdůrazněna ve tvaru nadpisu "Hist. kód".
Do obslužného programu byla vložena nová funkce: u městských úřadů a úřadů městyse, které byly obnoveny podle novely zákona o obcích z roku 2006, se na obrazovce za typem úřadu vypisuje slovo "(obnovený)". Tento údaj odpovídá položce UROB v souboru obcí, která
má hodnotu "5" pro obnovené městské úřady (je jich 70 k 1.1.2013 z celkového počtu 602 měst, včetně Prahy a 25 statutárních měst) a
hodnotu "6" pro obnovené městyse (je jich 208 z celkového počtu 212 městysů). Jedná se pouze o informativní údaj, protože z právního
hlediska není žádný rozdíl mezi původními, nově stanovenými a obnovenými městskými úřady a mezi nově stanovenými a obnovenými
úřady městyse.
Je potřeba upozornit všechny uživatele, že se jedná o program velmi archaický, vytvořený v prostředí DOS v roce 1991 jako program dBase IV a od té doby udržovaný a provozovaný jakožto program DOS v prostředí Windows.
Pokud se při nějakém zadání objeví chybové hlášení, že záznam není součástí indexovaného souboru apod., doporučujeme opakovaně
odklepnout "Ignore". Ve většině případů se funkce prohlížeče obnoví.
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Tvorba tohoto programu nikdy nebyla součástí údržby dat ÚIR-ZSJ pro MMR ani pro ČSÚ, takže obslužný program je jakýsi bonus pro
uživatele, který byl stále aktualizován jenom proto, že zpracovatel ÚIR-ZSJ byl přesvědčen o jeho užitečnosti. Pokud Vám program nevyhovuje, nepoužívejte ho.

ZMĚNY DATOVÉHO OBSAHU ÚIR-ZSJ

CESKO
CESKO 12a
Nový soubor. Výměry a počty obyvatel jsou sumarizací z dílčích jednotek. Nové jsou souřadnice definičního bodu a kód reprezentativní
ZSJ a obce.
CESKO 12b
Byl opraven počet obyvatel k 26.3.2011 (OB11) z údajů SLDB, podle údajů ČSÚ (předběžné výsledky byly nahrazeny definitivními výsledky podle obvyklého pobytu).
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu (OB11OBV, shodné s položkou OB11) a podle trvalého
pobytu (OB11TRV).
Byla aktualizována výměra (VYMERA), je to součet výměr katastrálních území, podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31.12.2012.
Byl aktualizován počet obyvatel (OBAKT) - je to součet počtů obyvatel všech obcí k 1.1.2013 podle údajů ČSÚ.
CESKO 13a
Souřadnice definičního bodu jsou též v souboru SYXD.dbf.
OBLASTI
OBLASTI 01b
Mění se název oblasti (NUTS 2):
dříve:Ostravsko nyní: Moravskoslezsko,
v souvislosti se změnou názvu "Ostravského kraje" na "Moravskoslezský kraj", s účinností od 15.6.2001 (viz Opatření ČSÚ ze dne
15.6.2001 k aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek).
Byly aktualizovány počty obyvatel všech oblastí - jsou to součty počtů obyvatel obcí v oblasti k 1.1.2001 podle údajů ČSÚ.
OBLASTI 07b
Byly upřesněny výměry všech oblastí (jsou to součty výměr katastrálních území v oblasti), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31. 12. 2006, v územním vymezení k 1.1.2007, tak, že jsou stále uváděny v hektarech, ale nově s přesností na 4 desetinná místa (tj. na
m2).
OBLASTI 08a
Byly aktualizovány výměry všech oblastí (jsou to součty výměr katastrálních území v oblasti), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu
k 31.12.2007, v územním vymezení k 1.1.2008.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech oblastí - jsou to součty počtů obyvatel obcí v oblasti k 1.1.2008 podle údajů ČSÚ.
OBLASTI 08b
Beze změn.
OBLASTI 09a
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech oblastí (jsou to součty výměr katastrálních území v oblasti), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2008, v územním vymezení k 1.1.2009.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech oblastí - jsou to součty počtů obyvatel obcí v oblasti k 1.1.2009 podle údajů ČSÚ.
OBLASTI 09b
Beze změn
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OBLASTI 10a
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech oblastí (jsou to součty výměr katastrálních území v oblasti), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2009, v územním vymezení k 1.1.2010. Výměry byly součástí aktualizované verze k 1.1.2010.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech oblastí - jsou to součty počtů obyvatel obcí v oblasti k 1.1.2010 podle údajů ČSÚ.
OBLASTI 10b
Beze změn
OBLASTI 11a
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech oblastí (jsou to součty výměr katastrálních území v oblasti), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2010, v územním vymezení k 1.1.2011.
OBLASTI 11b
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech oblastí - jsou to součty počtů obyvatel obcí v oblasti k 1.1.2011, podle údajů ČSÚ.
OBLASTI 12a
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech oblastí z údajů SLDB 2011 (jsou to součty počtu obyvatel obcí k 26.3.2011), podle
údajů ČSÚ (předběžné výsledky SLDB).
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech oblastí (jsou to součty výměr katastrálních území v oblasti), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2011, v územním vymezení k 1.1.2012.Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech oblastí - jsou to součty počtů obyvatel obcí v oblasti k 1.1.2012 podle údajů ČSÚ.
Byly doplněny souřadnice definičních bodů (významových středů) všech oblastí.
OBLASTI 12b
Byly opraveny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech oblastí z údajů SLDB 2011 (jsou to součty počtu obyvatel obcí k 26.3.2011), podle
údajů ČSÚ (předběžné výsledky byly nahrazeny definitivními výsledky podle obvyklého pobytu).
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu (OB11OBV, shodné s položkou OB11) a podle trvalého
pobytu (OB11TRV).
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech oblastí (jsou to součty výměr katastrálních území v oblasti), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2012, v územním vymezení k 1.1.2013.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech oblastí - jsou to součty počtů obyvatel obcí v oblasti k 1.1.2013 podle údajů ČSÚ.
OBLASTI 13a
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf.
KRAJE
KRAJE 01b
Mění se názvy krajů:

dříve
Budějovický kraj
Jihlavský kraj
Brněnský kraj
Ostravský kraj

nyní
Jihočeský kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj

podle Ústavního zákona č. 176/2001 Sb. ze dne 16. května 2001, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších
územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.dle informací
ASPI je účinnost od 31.5.2001.
Opravují se kódy krajů (KODNUTS) tak, že jsou nyní 5znakové.Opravuje se kód kraje "Hl.m. Praha" na CZ011 (dříve uvedeno CZ010). Byly aktualizovány počty obyvatel všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2001 podle údajů ČSÚ.
KRAJE 02b
Byly aktualizovány počty obyvatel všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2002 podle údajů ČSÚ.
KRAJE 03a
Byl opraven název kraje Hl.m. Praha na přesný název Hlavní město Praha.
Byly aktualizovány výměry všech krajů (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31.12.2002.
KRAJE 03b
Byly aktualizovány počty obyvatel všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2003 podle údajů ČSÚ.
KRAJE 04a
Byly aktualizovány výměry všech krajů (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31.12.2003.
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KRAJE 04b
Byly změněny kódy krajů (KODNUTS) Hl.m. Prahy, Středočeského kraje a Moravskoslezského kraje k 1.5.2004 dle opatření ČSÚ.
Název kraje
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Moravskoslezský kraj

KODNUTS
CZ010
CZ020
CZ080

dříve: KODNUTS
CZ011
CZ021
CZ081

Podstata změny spočívá v tom, že všude, kde v rámci jednotky NUTS 2(oblasti) je pouze jedna jednotka NUTS 3 (kraje), je reprezentována ve složeném kódu číslicí "0" namísto "1".
Byly aktualizovány počty obyvatel všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2004 podle údajů ČSÚ.
Upozornění: Zákon č. 387/2004 Sb. stanovil převedení 25 obcí z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského a 3 obcí z kraje Moravskoslezského do kraje Olomouckého s účinností od 1.7.2004 "jen pro postupy a úkoly k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v roce 2004".
Pro všechny statní účely tyto změny nabudou účinností od 1.1.2005. Na základě dohody pracovníky ČSÚ budou tyto změny promítnuty do
územních číselníků až k 1.1.2005.
KRAJE 05a
Změnilo se vymezení 4 krajů v důsledku převedení 25 obcí z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského a 3 obcí z kraje Moravskoslezského
do kraje Olomouckého s účinností od 1.1.2005 - viz zákon č. 387/2004 Sb., ze dne 10. června 2004, o změnách hranic krajů. Podrobněji
viz OBCE.
Byly aktualizovány výměry všech krajů (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31.12.2004, v územním vymezení k 1.1.2005.
KRAJE 05b
Byly aktualizovány počty obyvatel všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2005 podle údajů ČSÚ.
KRAJE 06a
Byly aktualizovány výměry všech krajů (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31.12.2005, v územním vymezení k 1.1.2006.
KRAJE 06b
Byly aktualizovány počty obyvatel všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2006 podle údajů ČSÚ.
KRAJE 07a
Byly aktualizovány výměry všech krajů (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31.12.2006, v územním vymezení k 1.1.2007.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2007 podle údajů ČSÚ.
KRAJE 07b
Byly upřesněny výměry všech krajů (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
1.12.2006, v územním vymezení k 1.1.2007, tak, že jsou stále uváděny v hektarech, ale nově s přesností na 4 desetinná místa (tj. na m2).
KRAJE 08a
Mění se kódy jednotek NUTS3 (kódy krajů) u dvou krajů, s účinností od 1.1.2008, na základě rozhodnutí ČSÚ, které vychází z nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1059/2003, kde se považuje za změnu vymezení jednotky NUTS3 přesun menších skladebných jednotek, která představuje populační přesun přesahující jedno procento příslušné jednotky NUTS3.
Kraj Vysočina
- kód KODNUTS CZ061 se mění na nový kód CZ063
Jihomoravský kraj - kód KODNUTS CZ062 se mění na nový kód CZ064.
Je to tedy reakce Eurostatu na přesun 25 obcí z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského k 1.1.2005, která představovala zmenšení kraje
Vysočina o 1,37 % obyvatel. Přesun 3 obcí z kraje Moravskoslezského do kraje Olomouckého ke stejnému datu představoval zvětšení
Olomouckého kraje pouze o 0,67 % obyvatel, takže ke změně kódu nedošlo. Podíly na obyvatelstvu kraje Jihomoravského a kraje Moravskoslezského byly značně menší.
Byly aktualizovány výměry všech krajů (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31.12.2007, v územním vymezení k 1.1.2008.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2008 podle údajů ČSÚ.
KRAJE 08b
Beze změn.
KRAJE 09a
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech krajů (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu,
dle stavu k 31.12.2008, v územním vymezení k 1.1.2009.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2009 podle údajů ČSÚ.

126

KRAJE 09b
Beze změn.
KRAJE 10a
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech krajů (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu,
dle stavu k 31.12.2009, v územním vymezení k 1.1.2010. Výměry byly součástí aktualizované verze k 1.1.2010.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2010 podle údajů ČSÚ.
KRAJE 10b
Beze změn.
KRAJE 11a
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech krajů (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu,
dle stavu k 31.12.2010, v územním vymezení k 1.1.2011.
KRAJE 11b
Došlo ke změně (plného) názvu kraje Vysočina na nový název Kraj Vysočina, s účinností od 1.8.2011 podle ústavního zákona č. 135/2011
Sb.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2011, podle údajů ČSÚ.
KRAJE 12a
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech krajů z údajů SLDB 2011 (jsou to součty počtu obyvatel obcí k 26.3.2011), podle
údajů ČSÚ (předběžné výsledky SLDB).
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech krajů (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu,
dle stavu k 31.12.2011, v územním vymezení k 1.1.2012.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2012 podle údajů ČSÚ.
Byly doplněny souřadnice definičních bodů (významových středů) všech krajů.
KRAJE 12b
Byly opraveny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech krajů z údajů SLDB 2011 (jsou to součty počtu obyvatel obcí k 26.3.2011), podle
údajů ČSÚ (předběžné výsledky byly nahrazeny definitivními výsledky podle obvyklého pobytu).
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu (OB11OBV, shodné s položkou OB11) a podle trvalého
pobytu (OB11TRV).
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech krajů (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu,
dle stavu k 31.12.2012, v územním vymezení k 1.1.2013.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech krajů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v kraji k 1.1.2013 podle údajů ČSÚ
KRAJE 13a
Doplněna položka VYMERU (odhadnutá výměra podle GIS), kvůli kompatibilitě s daty za okresy a obce. Má stejné hodnoty jako položka
VYMERA (výměra podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2012, v územním vymezení k 1.1.2013.).
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf.
OKRESY
OKRESY 96a
Vznikl nový okres Jeseník - od 1.1.96
OKRESY 96b
Beze změny
OKRESY 97a
Beze změny.
OKRESY 97b
Byly doplněny výměry (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese) a počty obyvatel k 3.3.1991 a k 1.1.1997 (součty za obce v
okrese v dnešním vymezení). Jinak beze změny.
OKRESY 98a
Byly aktualizovány výměry všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů ČÚZK.
OKRESY 98b
Byl změněn název Praha hl.m. na Hl.m. Praha - správný plný název je Hlavní město Praha.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech okresů v položce OBAKT, která nyní obsahuje počty obyvatel k 1.1.1998 podle údajů ČSÚ.

127

OKRESY 99a
Byly aktualizovány výměry všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického úřadu.
OKRESY 99b
Byly aktualizovány počty obyvatel všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.1999 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 00a
Byly aktualizovány výměry všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k lednu 2000.
OKRESY 00b
S účinností od 12.11.2000 byla převedena obec Sázava z okresu Kutná Hora do okresu Benešov. Změnil se tím počet obyvatel k 3.3.1991
a výměra k lednu 2000 u těchto dvou okresů.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2000 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 01a
Byly aktualizovány výměry všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k lednu 2001.
OKRESY 01b
Opravuje se kód "okresu" Hl.m. Praha: dříve uvedeno: CZ0100, opraveno na: CZ0110.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2001 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 02a
Byly aktualizovány výměry všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2001.
OKRESY 02b
Byly aktualizovány počty obyvatel všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2002 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 03a
Byl opraven název okresu Hl.m. Praha na přesný název Hlavní město Praha. Praha je současně krajem a obcí. Protože ČR se skládá z
krajů, kraje z okresů a okresy z obcí a vojenských újezdů, musí být v číselníku okresů územní jednotka Hlavní město Praha, shodná
územním vymezením, názvem a kódem s krajem. ČSÚ tradičně začleňovala do číselníku krajů a okresů městské obvody v Praze jako
jednotky na úrovni okresů, není to však formálně správné - znamená to, že obec by se skládala z okresů, což není možné - uvedený číselník by se měl správně nazývat číselníkem krajů, okresů a městských obvodů v Praze. V novém číselníku krajů a okresů ČSÚ je ovšem v
Praze 15 jednotek NUTS 4, nikoliv 10 obvodů.
Změnilo se vymezení a tím i počet obyvatel tří okresů:
okres
Plzeň-město
Plzeň-jih
Plzeň-sever

dříve

OB91(3.3.1991)
173008
68149
72500

nyní
173791
67794
72072

dříve

OBAKT(1.1.2002)
164336
68257
73241

nyní

165218
67838
72778

Byly aktualizovány výměry všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2002.
OKRESY 03b
Byly aktualizovány počty obyvatel všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2003 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 04a
Byly aktualizovány výměry všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2003.
OKRESY 04b
Byly změněny kódy okresů (KODNUTS) Hl.m. Prahy, všech okresů Středočeského a Moravskoslezského kraje k 1.5.2004 dle opatření
ČSÚ.
Název okresu
Hlavní město Praha
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-východ
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KODNUTS nyní
CZ0100
CZ0201
CZ0202
CZ0203
CZ0204
CZ0205
CZ0206
CZ0207
CZ0208
CZ0209

KODNUTS dříve
CZ0110
CZ0211
CZ0212
CZ0213
CZ0214
CZ0215
CZ0216
CZ0217
CZ0218
CZ0219

Název okresu
Praha-západ
Příbram
Rakovník
Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava-město

KODNUTS nyní
CZ020A
CZ020B
CZ020C
CZ0801
CZ0802
CZ0803
CZ0804
CZ0805
CZ0806

KODNUTS dříve
CZ021A
CZ021B
CZ021C
CZ0811
CZ0812
CZ0813
CZ0814
CZ0815
CZ0816

Podstata změny spočívá v tom, že všude, kde v rámci jednotky NUTS 2 (oblasti) je pouze jedna jednotka NUTS 3 (kraje), je prezentována
ve složeném kódu číslicí "0" namísto "1".
Pracovní kódy okresů (KNUTS) byly zatím ponechány beze změny, protože zatím není jasné, jestli se budou měnit ostatní kódy, používané ČSÚ a odvozené od kódů NUTS (kódy ORP, POÚ, správních obvodů v Praze, stavebních úřadů, případně další). Tyto změny, pokud
nastanou, budou zřejmě realizovány k 1.1.2005.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2004 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 05a
Změnilo se vymezení 5 okresů v důsledku převedení 1 obce z okresu Třebíč do okresu Brno-venkov, 24 obcí z okresu Žďár nad Sázavou
do okresu Brno- venkov a 3 obcí z okresu Bruntál do okresu Olomouc s účinností od 1.1.2005 - viz vyhláška č. 623/2004 Sb., ze dne 3.
prosince 2004, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy. Podrobněji viz OBCE.
Byly aktualizovány výměry všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2004. v územním vymezení k 1.1.2005.
OKRESY 05b
Byly aktualizovány počty obyvatel všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2005 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 06a
Byly aktualizovány výměry všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2005, v územním vymezení k 1.1.2006.
OKRESY 06b
Změnilo se vymezení 2 okresů (Benešov a Praha-východ) v důsledku převedení části obce Čakovice z obce Řehenice v okrese Prahavýchod do obce Týnec nad Sázavou v okrese Benešov na základě dohody mezi obcemi s účinností od 1.7.2006. Územní změna je realizována v rámci kraje a v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností (Benešov), a proto k jejímu schválení stačí platná dohoda
mezi obcemi. Podrobněji viz OBCE, ČÁSTI OBCE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ a ZSJ.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2006 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 07a
Změnilo se vymezení 47 okresů v důsledku převedení 119 obcí do jiného okresu tak, aby se shodovala příslušnost do okresu těchto obcí
s příslušností obce s rozšířenou příslušností (ORP), do jejíhož správního území náleží. Předtím byla obec (ORP) Pohořelice převedena z
okresu Břeclav do okresu Brno-venkov. Po této změně zbývá 33 obcí, které leží v jiném okrese nežli jejich ORP, změna nebyl provedena,
protože ji nelze provést vyhláškou MV ČR, ale čeká se na zákon o správním členění státu.
Byly aktualizovány výměry všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2006, v územním vymezení k 1.1.2007.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2007 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 07b
Byly upřesněny výměry všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31.12.2006, v územním vymezení k 1.1.2007, tak, že jsou stále uváděny v hektarech, ale nově s přesností na 4 desetinná místa (tj. na
m2).
Kromě toho byly doplněny alternativní (odhadnuté) výměry okresů, které se u 4 okresů liší od oficiálních výměr - jsou to součty alternativních (odhadnutých) výměr obcí.
OKRESY 08a
Mění se kódy jednotek LAU1 (kódy okresů) u 12 okresů kraje Vysočina a kraje Jihomoravského v důsledku změn v kódech těchto dvou
krajů, s účinností od 1.1.2008, na základě rozhodnutí ČSÚ, které vychází z nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1059/2003.
Okres
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav

dosavadní
CZ0611
CZ0612
CZ0613
CZ0614
CZ0615
CZ0621
CZ0622
CZ0623
CZ0624

nový kód KODNUTS, kód LAU 1
CZ0631
CZ0632
CZ0633
CZ0634
CZ0635
CZ0641
CZ0642
CZ0643
CZ0644
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Hodonín
Vyškov
Znojmo

CZ0625
CZ0626
CZ0627

CZ0645
CZ0646
CZ0647

Byly aktualizovány výměry všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2007, v územním vymezení k 1.1.2008.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2008 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 08b
Beze změn.
OKRESY 09a
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického
úřadu, dle stavu k 31.12.2008, v územním vymezení k 1.1.2009.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě okresů, které zahrnují územní přesah na k.ú. v obci v jiném okrese, na
základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2008 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2009.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2009 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 09b
Beze změn.
OKRESY 10a
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického
úřadu, dle stavu k 31.12.2009, v územním vymezení k 1.1.2010.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě okresů, které zahrnují územní přesah na k.ú. v obci v jiném okrese, na
základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2009 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2010. Výměry byly součástí aktualizované verze k 1.1.2010.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2010 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 10b
Beze změn.
OKRESY 11a
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického
úřadu, dle stavu k 31.12.2010, v územním vymezení k 1.1.2011.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě okresů, které zahrnují územní přesah na k.ú. v obci v jiném okrese, na
základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2010 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2011.
OKRESY 11b
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech okresů (jsou to součty počtu obyvatel obcí k 1.1.2011), podle údajů ČSÚ.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě dvou okresů, ve kterých je obec s územním přesahem na k.ú. v jiné
obci a jiném okrese nebo je od ní takový přesah odloučen, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2010
a podle grafických vrstev RSO k 1.11.2011.
OKRESY 12a
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech okresů z údajů SLDB 2011 (jsou to součty počtu obyvatel obcí k 26.3.2011), podle
údajů ČSÚ (předběžné výsledky SLDB).
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického
úřadu, dle stavu k 31.12.2011, v územním vymezení k 1.1.2012.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě okresů, ve kterých je obec s územním přesahem na k.ú. v jiné obci a
jiném okrese a okresů, ve kterých je obec, od níž je takový přesah odloučen, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického
úřadu k 31.12.2011 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2012.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2012 podle údajů ČSÚ.
Byly doplněny souřadnice definičních bodů (významových středů) všech okresů.
OKRESY 12b
Byly opraveny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech okresů z údajů SLDB 2011 (jsou to součty počtu obyvatel obcí k 26.3.2011), podle údajů ČSÚ (předběžné výsledky byly nahrazeny definitivními výsledky podle obvyklého pobytu).
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu (OB11OBV, shodné s položkou OB11) a podle trvalého
pobytu (OB11TRV).
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech okresů (jsou to součty výměr katastrálních území v okrese), podle údajů Zeměměřického
úřadu, dle stavu k 31.12.2012, v územním vymezení k 1.1.2013.
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Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě okresů, ve kterých je obec s územním přesahem na k.ú. v jiné obci a
jiném okrese a okresů, ve kterých je obec, od níž je takový přesah odloučen, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického
úřadu k 31.12.2012 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2013.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech okresů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v okrese k 1.1.2013 podle údajů ČSÚ.
OKRESY 13a
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY
OBCE 96a
Vznikly 3 nové obce - od 1.1.1996;

Otradov (okres Chrudim),
Bítov (okres Nový Jičín),
Mrsklesy (okres Olomouc).

Zanikly 2 obce - od 1.1.1996;

Benátecká Vrutice (okres Nymburk),
Brusná (o. Blansko).

Změnil se název 2 obcí;

Martinice v Krkonoších, dříve Martinice (okres Semily) - dodatečné hlášení,
Staré Město, dříve Staré Město u Uherského Hradiště (okres Uherské Hradiště) - od 1.1.1996.

Změnil se kód obce (KODOB) u 1 obce;
Bukovany (okres Sokolov) - 01588, dříve 01587 (dřívější kód odvozen od nyní zrušené ZSJ).

Změnila se příslušnost do okresu u 33 obcí - od 1.1.1996;

z okresu Praha-východ do okresu Benešov - 1 obec,
z okresu Praha-západ do okresu Benešov - 4 obce,
z okresu Nymburk do okresu Kolín - 4 obce,
z okresu Břeclav do okresu Brno-venkov - 1 obce,
z okresu Bruntál do okresu Jeseník - 1 obec,
z okresu Šumperk do okresu Jeseník - 22 obcí.

Byly vyhlášeny 2 nové pověřené obecní úřady - od. 1.1.1996;
Sadská (okres Nymburk),
Postoloprty (okres Louny).

V důsledku změn příslušnosti do okresů a dalších změn se změnila příslušnost obcí do územních obvodů;
pověřených obecních úřadů - 38 obcí,
stavebních úřadů - 18 obcí,
matričních úřadů - 79 obcí.

(pozn.: u finančních úřadů nedošlo k promítnutí okresních změn do vymezení územních obvodů)
V důsledku revize souřadnic byly opraveny souřadnice definičních bodů 11 obcí.
Do struktury souboru byla doplněna příslušnost obcí do hospodářsky problémových oblastí, stanovených Ministerstvem hospodářství ČR
na rok 1996 pro potřeby programu podpory malého a středního podnikání (program REGION) - údaje jsou přístupné po zadání podmínky
PROBLÉMOVÉ OBLASTI po zadání volby CO ZOBRAZIT: OBCE. V datovém souboru obce.dbf v položce PROBL96 platí:
1 = obec v okrese, zařazeném mezi problémové oblasti 1996,
2 = obec v mikroregionu (části okresu, vymezené jako územní obvod pověřeného obecního úřadu), zařazeném mezi problémové oblasti
1996.
OBCE 96b
Změnil se název 1 obce;

Říkovice, dříve Řikovice (okres Přerov) - od 1.7.1996.

Změnil se kód obce (KODOB) u 1 obce;

Sibřina (okres Praha-východ) - 14776, dříve 14777 (v důsledku kontroly definičních bodů: dřívější kód odvozen od ZSJ, která leží na katastru sousední obce).

Změnil se typ úřadu v obci u 6 obcí;

Liberec - magistrát, dříve úřad města (oprava),
Ústí nad Labem - magistrát, dříve úřad města (oprava),
Nový Knín (okres Příbram) - městský úřad od 20.7.1996, dříve obecní úřad,
Velešín (okres Český Krumlov) - městský úřad od 1.2.1996, dříve obecní úřad,
Hrušovany nad Jevišovkou (okres Znojmo) - městský úřad od 1.2.1996, dříve obecní úřad,
Dolní Benešov (o. Opava) - městský úřad od 1.2.1996, dříve obecní úřad.

Změnila se příslušnost obcí do územních obvodů;

pověřených obecních úřadů - 3 obce –
Otěšice (okres Plzeň-jih),
Bezuchov (okres Přerov)
Oprostovice (okres Přerov),
stavebních úřadů - 30 obcí,
matričních úřadů - 1 obec - Svojanov (okres Svitavy)

OBCE 97a
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Vznikla 1 nová obec:

Těchlovice (okres Děčín) - od 1.1.1997.

Počet obcí v ČR se tím zvýšil na 6234.
Změnil se název 1 obce;

Boršice, dříve Boršice u Buchlovic (okres Uherské Hradiště) - od 1.1.1997.

Změnilo se IČZÚJ (identifikační číslo základní územní jednotky, používané Českým statistickým úřadem jako kód obce) u 2 obcí - statutárních měst;

Pardubice: nyní 555134, dříve 574716,
Havířov: nyní 555088, dříve 598984
(dodatečné oznámení, mělo být uvedeno již ve verzi červenec 1996). V obou případech byla změna vyvolána členěním města na městské obvody a městské části (viz dále).

Změnil se typ úřadu v obci u 4 obcí;

Slušovice (okres Zlín) - městský úřad od 30.5.1996, dříve obecní úřad (doplněno dodatečně),
Spálené Poříčí (okres Plzeň-jih) - městský úřad od 9.9.1996, dříve obecní úřad,
Trmice (okres Ústí n.L.) - městský úřad od 9.9.1996, dříve obecní úřad,
Budyně nad Ohří (okres Litoměřice) - městský úřad od 24.10.1996, dříve obecní úřad.

Česká republika má tedy nyní celkem 482 měst (včetně Prahy a statutárních měst).
Změnila se příslušnost obcí do územních obvodů; pověřených obecních úřadů - 2 obce –
Bezuchov (okres Přerov)
Oprostovice (okres Přerov)

- některým uživatelům byla tato změna ohlášena již v opravené verzi ÚIR z července 1996 (pokud distribuce proběhla až v září 1996), stavebních úřadů - 77 obcí, z toho v 11 obcích byl zřízen stavební úřad a v 1 obci byl zrušen (Dýšina, okres Plzeň-sever), matričních úřadů 7 obcí, z to ve třech obcích byl matriční úřad zřízen.U finančních úřadů ke změnám nedošlo (teprve se připravují). Znamená to, že změny
okresních hranic k 1.1.1996 se dosud do územní organizace finančních úřadů nepromítly.
Změnila se příslušnost obcí do hospodářsky problémových oblastí, které jsou vyhlašovány vždy na příslušný rok Ministerstvem pro místní
rozvoj (dříve Ministerstvem hospodářství) - tyto problémové oblasti zahrnují buď celé okresy nebo územní obvody pověřených obecních
úřadů (mikroregiony. V roce 1997 byly nově začleněny celé okresy Třebíč (dříve jen mikroregiony Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice a
Moravské Budějovice), Bruntál (dříve bez mikroregionů Krnov, Město Albrechtice a Vrbno p. Pradědem) a Šumperk (dříve jen mikroregion
Hanušovice). Nově byl dále začleněn mikroregion Rožnov pod Radhoštěm(okres Vsetín) a naopak vyřazen mikroregion Znojmo.
OBCE 97b
Změnil se název 1 obce;

Čmelíny, dříve Čmeliny (okres Plzeň-jih, kód 09797)
- oprava chyby v Seznamu obcí a částí obcí (a též v Statistickém lexikonu obcí 1992), uveřejněná v Ústředním věstníku ČR č. 1/1997.

Změnila se příslušnost obcí do územních obvodů;
stavebních úřadů - 3 obcí (v okrese Nový Jičín),
matričních úřadů - 1 obce (v okrese Znojmo).
Změnil se aktuální počet obyvatel (nyní k 1.1.1997) u 5836 obcí (z celkového počtu 6234 obcí).
Byly doplněny výměry obcí (jsou to součty výměr katastrálních území v obci). V současnosti zbývají čtyři obce s nulovou výměrou (obce
vzniklé v letech 1990-1992, které původně neměly svůj vlastní katastr a jejichž katastr, vytvořený v důsledku vzniku obce, dosud nebyl vyměřen). Jsou to obce:
Horky (okres Kutná Hora),
Kováň (okres Mladá Boleslav),
Strýčice (okres České Budějovice),
Žíšov (okres Tábor).

Kromě toho výměra některých dalších obcí je zkreslena převodem katastrálního území s dosud nevyměřenou výměrou. Jsou to obce;
Vrchotovy Janovice (okres Benešov),
Maršovice (okres Benešov),
Potěhy (okres. Kutná Hora - viz výše),
Horky (okres. Kutná Hora - viz výše),
Mladá Boleslav (okres Mladá Boleslav),
Dalovice (okres Mladá Boleslav),
Krásná Ves (okres Mladá Boleslav - viz výše),
Kováň (okres Mladá Boleslav - viz výše),
Sudoměř (okres Mladá Boleslav),
Katusice (okres Mladá Boleslav),
Radošovice (okres České Budějovice),
Strýčice (okres České Budějovice - viz výše),
Mirotice (okres Písek),
Cerhonice (okres Písek),
Záhoří (okres Písek),
Novosedly (okres Písek),
Veselí nad Lužnicí (okres Tábor),
Žíšov (okres Tábor - viz výše).

Byly upraveny souřadnice definičních bodů 9 obcí v důsledku stanovení souřadnic definičních bodů částí obcí.
OBCE 98a
Vzniklo 8 nových obcí - od 1.1.1998 (uveden název, okres, kód obce + kontrolní znak, identifikační číslo základní územní jednotky dle ČSÚ
- IČZÚJ);
Velké Chvojno – (okres Ústí nad Labem, kód 17886 1, IČZÚJ 555223),
Nová Ves u Světlé - (okres Havlíčkův Brod, kód 10598 8, IČZÚJ 555266),
Semanín - (okres Ústí nad Orlicí, kód 14715 0, IČZÚJ 555240),
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Kurdějov - (okres Břeclav, kód 07759 3, IČZÚJ 555282),
Suchohrdly u Znojma - (okres Znojmo, kód 15922 1, IČZÚJ 555231),
Chotěbuz - (okres Karviná, kód 05295 7, IČZÚJ 555291),
Kujavy - (okres Nový Jičín, kód 07696 1, IČZÚJ 555312),
Nové Sedlice - (okres Opava, kód 10664 0, IČZÚJ 555274).

Česká republika má tedy od 1.1.1998 celkem 6242 obcí.
Změnil se název 1 obce;

Krty-Hradec, dříve Krty (okres Strakonice, kód 07518 3, IČZÚJ 536555), od 1.7.1997 (nahlášeno na MV-CSÚ v únoru 1998).

Změnil se typ úřadu v obci u 5 obcí: městský úřad od 1.11.1997, dříve obecní úřad:
Bystřice (okres. Benešov),
Sázava (okres. Kutná Hora),
Kaznějov (okres Plzeň-sever),
Kunovice (okres Uherské Hradiště),
Staré Město (okres. Uherské Hradiště).

Česká republika má tedy nyní celkem 487 měst (včetně Prahy a statutárních měst).
Změnila se příslušnost obcí do územních obvodů:
stavebních úřadů - 44 obcí,
matričních úřadů - 3 obce.

Dosud nebyl změněn aktuální počet obyvatel (stále k 1.1.1997), protože počty obyvatel k 1.1.1998 budou k dispozici až v dubnu-květnu
1998. pro 8 nových obcí a současně pro 8 obcí, od nichž se tyto obce oddělily, je však aktuální stav k 1.1.1997 (položka OBAKT) nahrazen
odhadem (odvozeným z počtu obyvatel nových obcí k 1.1.1998).
Týká se to obcí (původní obec, nová obec, okres):
Libouchec (okres Ústí nad Labem),
Velké Chvojno (okres Ústí nad Labem),
Světlá nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod),
Nová Ves u Světlé (okres Havlíčkův Brod),
Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí) ,
Semanín (okres Ústí nad Orlicí),
Hustopeče (okres Břeclav),,
Kurdějov (okres Břeclav),
Znojmo (okres Znojmo),
Suchohrdly u Znojma (okres Znojmo),
Český Těšín (okres Karviná),
Chotěbuz (okres Karviná),
Fulnek (okres Nový Jičín),
Kujavy (okres Nový Jičín),
Štítina (okres Opava),
Nové Sedlice (okres Opava).

Aktuální stavy počtu obyvatel byl dále odhadnut i pro 2 obce, mezi nimiž došlo ke změně hranic (předání 1 KÚ s 2 částmi obce). Jedná se
o obce:
Drevníky (okres Příbram),
Drhovy (okres Příbram).

Počet obyvatel k 3.3.1991 (položka OB91) byl přepočtem pro těchto 10 obcí na nové územní vymezení.
Byly aktualizovány výměry obcí (jsou to součty výměr katastrálních území v obci) podle údajů ČÚZK.
V současnosti zbývají dvě obce s nulovou výměrou (obce vzniklé 24.11.1990, které původně neměly svůj vlastní katastr a jejichž katastr,
vytvořený v důsledku vzniku obce, dosud nebyl vyměřen). Jsou to obce:
Horky (okres Kutná Hora)
Strýčice (okres České Budějovice).

Ve srovnání s předchozí distribucí byly doplněny výměry dvou obcí:
Kováň (okres Mladá Boleslav)
Žíšov (okres Tábor).

Kromě toho však výměra některých dalších obcí je stále zkreslena převodem katastrálního území s dosud nevyměřenou
výměrou. Jsou to obce:
Vrchotovy Janovice (okres Benešov),
Maršovice (okres Benešov),
Potěhy (okres kutná Hora),
Horky (okres Kutná Hora - viz výše),
Mladá Boleslav (okres Mladá Boleslav),
Dalovice (okres Mladá Boleslav),
Sudoměř (okres Mladá Boleslav),
Katusice (okres Mladá Boleslav),
Radošovice (okres České Budějovice)
Strýčice (okres České Budějovice - viz výše),
Mirotice (okres Písek),
Cerhonice (okres Písek),
Záhoří (okres Písek),
Novosedly (okres Písek).

Uvedeny jsou pouze případy, kdy katastrální území s nevyměřenou výměrou je uváděno v registrech (ČSÚ, ÚIR).
Změnila se příslušnost obcí do hospodářsky problémových oblastí, které jsou vyhlašovány vždy na příslušný rok Ministerstvem pro místní
rozvoj (dříve Ministerstvem hospodářství) v rámci programů podpory malého a středního podnikání - tyto problémové oblasti zahrnovaly v
letech 1996 a 1997 jednak celé okresy (v položce PROBL hodnota "1") nebo územní obvody pověřených obecních úřadů (mikroregiony - v
položce PROBL hodnota "2"). Na rok 1998 byly vymezeny tzv. strukturálně postižené regiony (v položce PROBL hodnota "3") a hospodářsky slabé regiony (v položce PROBL hodnota "4"). Vymezení zahrnuje celé okresy, je však v ÚIR ponecháno v souboru OBCE (vyplněno u
všech obcí okresu).
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OBCE 98b
Změnil se název 1 obce:

Suchohrdly u Miroslavi, dříve Suchohrdly (okres Znojmo, kód 15921 2, IČZÚJ 594849), od 1.4.1997 (nahlášeno na MV-CSÚ až v
březnu 1998, tj. po termínu distribuce ÚIR-ZSJ - verze únor 1998, ale ještě včas, aby mohlo být začleněno do Ústředního věstníku ČR).

Změnil se typ úřadu v obci u 13 obcí: městský úřad od 1.6.1998, dříve obecní úřad:
Buštěhrad (okres Kladno),
Týnec nad Labem (okres Kolín),
Nová Včelnice (okres Jindřichův Hradec),
Mirotice (okres Písek),
Poběžovice (okres Domažlice),
Přimda (okres Tachov),
Žandov (okres Česká Lípa),
Dolní Poustevna (okres Děčín),
Ronov nad Doubravou (okres Chrudim),
Kopidlno (okres Jičín),
Dolní Kounice (okres Brno-venkov),
Velká Bystřice (okres Olomouc),
Karolinka (okres Vsetín).

Česká republika má tedy nyní celkem 500 měst (včetně Prahy a statutárních měst).
Změnila se příslušnost obcí do územních obvodů matričních úřadů - 2 obce.
Byly aktualizovány počty obyvatel v položce OBAKT, která nyní obsahuje počty obyvatel k 1.1.1998 podle údajů ČSÚ - pro zajímavost lze
uvést, že se počet obyvatel změnil u 5880 obcí z celkového počtu 6242 obcí, tj. v 94,2 %.
OBCE 99a
Vznikly 4 nové obce - od 1.1.1999 (název, okres, kód obce + kontrolní znak, identifikační číslo základní územní jednotky dle ČSÚ - IČZÚJ):
Rabštejnská Lhota (okres Chrudim, kód 13715 4, IČZÚJ 556882), odloučením od obce Sobětuchy,
Petrůvka (okres Zlín, kód 12039 1, IČZÚJ 556874), odloučením od obce Slavičín,
Bravantice (okres Nový Jičín, kód 00973 3, IČZÚJ 556858), odloučením od obce Bílovec,
Lhota u Vsetína (okres Vsetín, kód 08124 8, IČZÚJ 556866), odloučením od obce Vsetín.

Zanikly 2 obce - od 1.1.1999:

České Milovy (okres Žďár n. Sáz., kód 09522 2, IČZÚJ 596124), sloučením s obcí Křižánky,
Tábor (okres Opava, kód 16481 0, IČZÚJ 568252), sloučením s obcí Velké Heraltice.

Česká republika má od 1.1.1999 celkem 6244 obcí.
Změnil se název 3 obcí - od 1.2.1999:

Zlatníky-Hodkovice, dříve Zlatníky (okres Praha-západ, kód 19322 4, IČZÚJ 539881),
Milovice u Hořic, dříve Milovice (okres Jičín, kód 09520 6, IČZÚJ 548863),
Suchohrdly u Znojma, dříve Suchohrdly (okres Znojmo, kód 15922 1, IČZÚJ 555231.

Změnil se typ úřadu v obci u 5 obcí: městský úřad, dříve obecní úřad - od 5.10.1998 :
Odolena Voda (okres Praha-východ),
Bečov nad Teplou (okres Karlovy Vary),
Bohušovice nad Ohří (okres Litoměřice),
Horní Benešov (okres Bruntál),
Šenov (okres Frýdek-Místek).

Česká republika má tedy nyní celkem 505 měst (včetně Prahy a statutárních měst).
Změnila se příslušnost obcí do územních obvodů:
stavebních úřadů - 5 obcí,
matričních úřadů - 19 obcí.
Dosud nebyl změněn aktuální počet obyvatel (stále k 1.1.1998), protože počty obyvatel k 1.1.1999 budou k dispozici až v dubnu-květnu
1999.Pro 4 nové obce a současně pro 4 obce, od nichž se tyto obce oddělily, je však aktuální stav k 1.1.1998 (položka OBAKT) nahrazen
odhadem (odvozeným z počtu obyvatel nových obcí k 1.1.1999). Odhad byl proveden pro následující obce (původní obec, nová obec,
okres):
Sobětuchy (okres Chrudim),
Rabštejnská Lhota (okres Chrudim),
Slavičín (okres Zlín),
Petrůvka (okres Zlín),
Bílovec (okres Nový Jičín),
Bravantice (okres Nový Jičín),
Vsetín (okres Vsetín),
Lhota u Vsetína (okres Vsetín).

Počet obyvatel k 1.1.1998 se dále změnil u 2 obcí, rozšířených slučováním:
Křižánky (okres Žďár nad Sázavou),
Velké Heraltice (okres Opava).

Počet obyvatel k 3.3.1991 (v položce OB91) byl přepočtem na nové územní vymezení pro všechny uvedené obce (celkem tedy pro 10 obcí).
Byly aktualizovány výměry obcí (jsou to součty výměr katastrálních území v obci) podle údajů Zeměměřického úřadu. Ke změně výměry
(údaje se uvádějí s přesností na 0,01 ha) došlo u 2130 obcí. V současnosti stále ještě zbývají dvě obce s nulovou výměrou (obce vzniklé
24.11.1990, které původně neměly svůj vlastní katastr a jejichž katastr, vytvořený v důsledku vzniku obce, dosud nebyl vyměřen). Jsou to
obce:
Horky (okres Kutná Hora) ,
Strýčice (okres České Budějovice).

Kromě toho je výměra některých dalších obcí stále zkreslena tím, že obec zahrnuje katastrální území s dosud nevyměřenou výměrou.
Jsou to obce:

134

Potěhy (okres Kutná Hora),
Horky (okres Kutná Hora - viz výše),
Sudoměř (okres Mladá Boleslav),
Katusice (okres Mladá Boleslav),
Radošovice (okres České Budějovice),
Strýčice (okres České Budějovice - viz výše),
Mirotice (okres Písek),
Cerhonice (okres Písek),
Záhoří (okres Písek),
Dolní Novosedly (okres Písek).

Ve srovnání s předchozí distribucí byly tedy uvedeny do pořádku případy:
Vrchotovy Janovice (okres Benešov)
Maršovice (okres Benešov),
Mladá Boleslav (okres Mladá Boleslav)
Dalovice (okres Mladá Boleslav).

Uvedeny jsou pouze případy, kdy katastrální území s nevyměřenou výměrou je uváděno v registrech (ČSÚ, ÚIR).
Změnila se příslušnost některých obcí do hospodářsky problémových oblastí, které jsou vyhlašovány vždy na příslušný rok Ministerstvem
pro místní rozvoj (dříve Ministerstvem hospodářství) v rámci programů podpory malého a středního podnikání - tyto problémové oblasti
zahrnovaly v letech 1996 a 1997 jednak celé okresy (v položce PROBL hodnota "1") nebo územní obvody pověřených obecních úřadů
(mikroregiony - v položce PROBL hodnota "2").
Na rok 1998 byly vymezeny tzv. strukturálně postižené regiony (v položce PROBL hodnota "3") a hospodářsky slabé regiony (v položce
PROBL hodnota "4"). Vymezení zahrnuje celé okresy, je však v ÚIR ponecháno v souboru OBCE (vyplněno u všech obcí okresu). V roce
1999 zůstal způsob začlenění do registru stejný, změnil se pouze výběr okresů.
OBCE 99b
Změnil se název 1 obce:

Želivsko, dříve Želívsko (okres Svitavy, kód 19629 1, IČZÚJ 572195), v důsledku kontrol.
Obec se dříve (ještě v roce 1990) nazývala Želívsko, ve Statistickém lexikonu obcí 1992 je však uvedeno Želivsko a tuto podobu používá obec, okresní úřad i ČSÚ ve svém číselníku ZÚJ (základních územních jednotek).

Změnila se příslušnost obcí do územních obvodů:
stavebních úřadů - 42 obcí.
Změnil se aktuální počet obyvatel - nyní k 1.1.1999 podle údajů ČSÚ, změna nastala u 5833 obcí z celkového počtu 6244 obcí
OBCE 00a
Vzniklo sedm nových obcí (S účinností od 1.1.2000), uveden název, okres v pořadí podle nových krajů, kód obce + kontrolní
znak/identifikační číslo základní územní jednotky dle ČSÚ - IČZÚJ, název obce, od které se odlučuje):
Skorkov, okres Mladá Boleslav, kód 14838 5/557030, Skorkovice,
Pila, okres Karlovy Vary, kód 12059 6/556947, Kolová,
Spešov, okres Blansko, kód 15282 0/556963, Blansko,
Mouřínov, okres Vyškov, kód 09997 0/557048, Bučovice,
Jezernice, okres Přerov, kód 05940 4/556998, Lipník nad Bečvou,
Rokytnice, okres Zlín, kód 14088 1/556980, Slavičín,
Ropice, okres Frýdek-Místek, kód 14116 0/556971, Třinec.

Žádná obec nezanikla slučováním, Česká republika má tedy od 1.1.2000 celkem 6251 obcí.
Změnil se název tří (případně čtyř) obcí:

Chlistov, dříve Chlístov, okres Klatovy, kód 05132 2/556343, od 1.11.1999,
Čistěves, dříve Číštěves, okres Hradec Králové, kód 02401 5/569933, od 1.10.1999,
Pikárec, dříve Pikarec, okres Žďár n.S., kód 09854 0/549916, od 1.11.1999.
Přívětice, dříve Přivětice, okres Rokycany, kód 13635 2/560111, uváděna v Ústředním věstníku s účinností od 1.7.1999, představuje
pouze opravu Statistického lexikonu 1992 a v ÚIR-ZSJ byla již realizována před několika lety.

Změnil se typ úřadu u čtyř obcí, dříve obecní, nyní městský:

Libáň, okres Jičín, od 26.11.1999,
Březová nad Svitavou, okres Svitavy, od 26.11.1999,
Olešnice,okres Blansko, od 3.12.1999,
Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod, od 19.1.2000.

Česká republika má tedy od 19.1.2000 celkem 509 měst (včetně Prahy a statutárních měst).
Došlo ke změně příslušnosti k finančnímu úřadu u 39 obcí, přičemž jeden finanční úřad (Vejprty v okrese Chomutov) byl zrušen. Změny
byly vyhlášeny jmenovitě zákonem č. 311/1999 Sb., ze dne 18.11.1999, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, s účinností od 1.1.2000.
Došlo ke změně příslušnosti k matričnímu úřadu u 2 obcí.
Došlo ke zrušení jednoho stavebního úřadu (Starý Hrozenkov v okrese Uherské Hradiště). Byla realizována rozsáhlá kontrola příslušnosti
obcí do územních obvodů stavebních úřadů porovnáním s číselníky ČSÚ a následným prověřením rozdílů. Příslušnost ke stavebnímu úřadu byla změněna nebo opravena celkem u 128 obcí - vysoký počet změn je dán jednak častými změnami (často hromadnými), jednak jejich nedostatečným hlášením.
Došlo k úpravě (většinou malé) souřadnic definičního bodu 2358 obcí ve vazbě na úpravu souřadnic definičního bodu ZSJ při revizi.
Změnil se počet obyvatel jak k 3.3.1991, tak k 1.1.1999 u 7 obcí, od nichž byla odloučena nově vzniklá obec. Počet obyvatel 7 nových obcí
a rovněž 7 obcí, od nichž se odloučily, byl stanoven odhadem z podkladů ČSÚ.
Změnila se výměra u 2179 obcí (uváděná s přesností na 0,01 ha), tj. u 34,9% všech obcí. Výměra obcí je součtem výměr katastrálních
území. Nyní zbývá již jen jedna obec, která nemá dosud vyměřeno své katastrální území, a sice Strýčice v okrese České Budějovice.
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OBCE 00b
Změnilo se územní vymezení a tím i počet obyvatel k 3.3.1991 u dvou obcí:

Nové Hrady, okres České Budějovice, kód 10625 9/544868, OB91: dříve 2649, nyní 2622,
Žár, okres České Budějovice, kód 19454 9/545376, OB91: dříve 287, nyní 314,
v důsledku převedení ZSJ 19453 1 0 Janovka II a ZSJ 04428 8 0 Svaryšov z obce Nové Hrady do obce Žár.Obec Žár byla v období od
1.7.1985 do 24.11.1990 součástí obce Nové Hrady. Když se v roce 1990 opět osamostatnila, ZSJ Janovka II a Svaryšov, které byly
předtím její součástí, zůstaly v obci Nové Hrady a tam byly také sečteny při SLDB 3.3.1991. Obě ZSJ však ležely na KÚ Žár a nikdy nedošlo k dohodě obcí o vymezení nové hranice KÚ. V rámci územní přípravy SLDB na jaře 2000 se obce Nové Hrady a Žár dohodly, že
územní změna provedena nebude a že ZSJ Janovka II a Svaryšov budou uváděny v rámci obce Žár.

Protože se jedná pouze o ZSJ, nikoliv o části obce, tato změna není publikována v Ústředním věstníku ČR.
Změnil se název dvou obcí:
NAZOB
Hradištko, dříve Hradišťko, okres Praha-západ,
Vlčetínec, dříve Vlčetinec, okres Jindřichův Hradec,

KODOB/ICZUJ
04754 6/539252, od 1.9.2000.
10533 3/598640, od 1.11.2000.

S účinností od 12.11.2000 byla určena tři nová statutární města:
Kladno,
Most
Jihlava.

V České republice je nyní 16 statutárních měst (v počtu není zahrnuta Praha, jejíž postavení je určeno zvláštním zákonem).
Změnil se typ úřadu u 22 obcí: dříve úřad města, nyní magistrát města:
NAZOB
České Budějovice,
Karlovy Vary,
Hradec Králové,
Zlín,
Havířov,
Olomouc,
Kladno,
Most,
Jihlava.

dříve obecní, nyní městský:

Mnichovice,
Planá nad Lužnicí,
Bavorov,
Svratka,
Morkovice-Slížany,
Janovice nad Úhlavou,
Dašice,
Rudná,
Brtnice,
Horní Cerekev,
Rajhrad,
Plumlov,
Staré Město,

okres České Budějovice,
okres Karlovy Vary,
okres Hradec Králové,
okres Zlín,
okres Karviná,
okres Olomouc,
okres Kladno,
okres Most,
okres Jihlava,

KODOB/ICZUJ
02191 1/544256, od 12.11.2000,
06343 6/554961, od 12.11.2000,
04687 6/569810, od 12.11.2000,
03556 4/585068, od 12.11.2000,
03755 9/555088, od 12.11.2000,
11050 7/500496, od 12.11.2000;
06506 4/532053, od 12.11.2000,
09959 7/567027, od 12.11.2000,
05967 6/586846, od 12.11.2000;

okres Praha-východ,
okres Tábor,
okres Strakonice,
okres Žďár n. Sázavou,
okres Kroměříž,
okres Klatovy,
okres Pardubice,
okres Praha-západ,
okres Jihlava,
okres Pelhřimov,
okres Brno-venkov,
okres Prostějov,
okres Šumperk,

09754 3/538493, od 19. 5.2000,
12133 9/552828, od 19. 5.2000,
00117 1/550809, od 19. 5.2000,
16156 0/596868, od 19. 5.2000,
09926 1/588768, od 19. 5.2000,
05713 4/556394, od 26. 5.2000,
02479 1/574899, od 26. 5.2000,
14331 6/531723, od 27.10.2000,
01295 5/586943, od 27.10.2000,
04268 4/547913, od 27.10.2000,
13892 4/583758, od 27.10.2000,
12196 7/589896, od 27.10.2000,
15452 1/541079, od 27.10.2000.

Česká republika má tedy k 12.11.2000 celkem 522 měst (včetně Prahy a 16 statutárních měst).
Došlo ke změně příslušnosti k pověřenému obecnímu úřadu u 39 obcí, přičemž pět pověřených obecních úřadů byly zrušeno (Železná
Ruda v okrese Klatovy, Teplá v okrese Karlovy Vary, Krupka v okrese Teplice, Špindlerův Mlýn v okrese Trutnov, Hlubočky v okrese Olomouc).
Nařízením vlády č. 343/2000 Sb., ze dne 30.8.2000, byla zrušena nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým byly určeny pověřené obecní
úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým byly určeny další pověřené obecní úřady, s účinností k 12.11.2000. Ke stejnému datu, tj. 12.11.2000, byla nově stanovena sídla a správní obvody pověřených obecních úřadů vyhláškou
Ministerstva vnitra č. 349/2000 Sb., ze dne 20.9.2000. Při úpravě výběru sídel pověřených obecních úřadů bylo uplatněno jediné kritérium:
zda má příslušná obec ve svém správním obvodu nějakou další samostatnou administrativní obec. Těm pověřeným obecním úřadům, které žádnou další obec neměly, byla jedna nebo několik dalších obcí zcela uměle přiděleny, nebo jim byla funkce pověřeného obecního úřadu odebrána, jako např. městu Krupce s 13,5 tisíci obyvateli.
Došlo ke změně příslušnosti k matričnímu úřadu u 9 obcí.
Došlo ke změně příslušnosti ke stavebnímu úřadu u 9 obcí, v důsledku převedení města Sázavy z okresu Kutná Hora (kde byly 4 obce,
dříve patřící ke stavebnímu úřadu Sázava, přiřazeny ke stavebnímu úřadu Uhlířské Janovice) do okresu Benešov (kde bylo ke stavebnímu
úřadu Sázava přiřazeno pět nových obcí).
Došlo k úpravě (většinou malé) souřadnic definičního bodu 1876 obcí ve vazbě na úpravu souřadnic definičního bodu ZSJ při revizi.
Změnil se aktuální počet obyvatel - nyní k 1.1.2000 podle údajů ČSÚ, změna nastala u 5838 obcí z celkového počtu 6251 obcí.
OBCE 01a
Vzniklo osm nových obcí (s účinností od 1.1.2001), uveden název, okres v pořadí podle nových krajů, kód obce + kontrolní
znak/identifikační číslo základní územní jednotky dle ČSÚ - IČZÚJ, název obce, od které se odlučuje):
Sytno,
Kobylá nad Vidnavkou,
Pavlovice u Kojetína,
Písečná,
Šelešovice,
Bohuslavice nad Vláří,
Lukoveček,
Ostrata,
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okres Tachov,
okres Jeseník,
okres Prostějov,
okres Frýdek-Místek,
okres Kroměříž,
okres Zlín,
okres Zlín,
okres Zlín,

16189 6/557081 Stříbro,
06740 7/557218 Žulová,
11856 7/557196 Mořice,
05635 9/557226 Jablunkov,
05732 1/557188 Kroměříž,
00656 4/557102 Slavičín,
08905 2/557145 Fryšták ,
11342 5/557170 Zlín.

Zanikla jedna obec (s účinností k 1.1.2001):

Savín, okres Olomouc, kód 14614 5/569763, zanikla sloučením s obcí: Litovel, kód 08590 1/503444 Litovel.

Česká republika má tedy od 1.1.2001 celkem 6258 obcí.
Změnil se název jedné obce:

Příbram na Moravě, dříve Příbram, okres Brno-venkov, kód 13563 1/583715, od 1.2.2001.

Změnilo se územní vymezení a tím i počet obyvatel k 3.3.1991 u dvou obcí:

Cerhonice, okres Písek, kód 01757 4/549321, OB91: dříve 163, nyní 151, 163 1.1.2001
Mirotice, okres Písek, kód 09550 8/549584, OB91: dříve 1142, nyní 1154, s účinností od 1.1.2001 převedením části obce Obora u Radobytec z obce Cerhonice do obce Mirotice.

Došlo k úpravě (většinou malé) souřadnic definičního bodu několika obcí ve vazbě na úpravu souřadnic definičního bodu ZSJ při revizi.
Změnil se počet obyvatel jak k 3.3.1991, tak k 1.1.2000 u 8 obcí, od nichž byla odloučena nově vzniklá obec a dále dvou obcí, kde došlo
ke změně vymezení. Počet obyvatel 8 nových obcí a rovněž 8 obcí, od nichž se odloučily, a dále i dvou obcí s územní změnou byl stanoven odhadem z podkladů ČSÚ.
Změnila se výměra u 2425 obcí (uváděná s přesností na 0,01 ha), tj. u 39% všech obcí. Výměra obcí je součtem výměr katastrálních území. Nyní zbývá již jen jedna obec, která nemá dosud vyměřeno své katastrální území, a sice Strýčice v okrese České Budějovice.
OBCE 01b
Počet obcí ani jejich názvy se nezměnily. Česká republika má od 1.1.2001 celkem 6258 obcí.
Změnil se typ úřadu u 2 obcí: dříve obecní, nyní městský:
NAZOB
Lanžhot,
Velké Bílovice,

OKRES
Břeclav,
Břeclav,

KODOB,KO/IČOB
07911 1/584622, od 27.6.2001,
17867 5/584983, od 27.6.2001.

Byla aktualizována (opravena) příslušnost obcí k matričním úřadům podle přílohy k vyhlášce MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech obcí k 1.1.2001 podle údajů ČSÚ. Jsou to počty obyvatel, odvozené od předběžných výsledků
SLDB, opravených o některé zjištěné chyby, které slouží jako počátek nové bilance vývoje počtu obyvatel podle obcí.
Došlo k úpravě (většinou malé) souřadnic definičního bodu několika obcí ve vazbě na úpravu souřadnic definičního bodu ZSJ při revizi.
OBCE 02a
K 1.1.2002 poprvé nevznikla žádná nová obec, protože zákon o obcích to výslovně zakazuje. Na základě zákona č. 128/2000 Sb. ze dne
12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) může nová obec vzniknout pouze k datu voleb do obecních zastupitelstev (§ 24), nikoliv k 1. lednu jako předtím. Vznik osmi nových obcí k 1.1.2001 byl možný proto, že schválení jejich vzniku Ministerstvem vnitra nabylo právní účinnosti před nabytím právní účinnosti citovaného zákona o obcích (před 12.11.2000).
Zanikly čtyři obce sloučením (s účinností k 1.1.2002):
NAZOB
Jíno
Kaliště
Stropčice
Prosatín

NAZOK
Klatovy
Klatovy
Klatovy
Žďár n. Sáz.

KODOB/ICOB
02099 1/542245
02100 8/542261
02101 6/542300
00495 2/549819

NAZOB
Švihov
Švihov
Švihov
Kuřimská Nová Ves

KODOB/ICOB
16462 3/557200
16462 3/557200
16462 3/557200
07768 2/595985.

Česká republika má od 1.1.2002 celkem 6254 obcí (poprvé pokles od roku 1990).
Změnil se název jedné obce:

Čímice, dříve Čimice, okres Klatovy, kód 02391 4/578495, od 1.2.2002 (jedná se o opravu názvu, který byl chybně uveden při vzniku
obce v roce 1992 v Ústředním věstníku ČR).

Změnilo se územní vymezení a tím i počet obyvatel k 3.3.1991 i 1.1.2001 (OBAKT) u šesti obcí:

Benešovice, okres Tachov, kód 00253 4/560723, OB91: dříve 134, nyní 180, OBAKT: dříve 121, nyní 155 (odhad),
Stříbro, okres Tachov, kód 15783 0/561215, OB91: dříve 7764, nyní 7718, OBAKT: dříve 7883, nyní 7837 (odhad), s účinností od
1.1.2002 převedením části obce Lom u Stříbra z obce Stříbro do obce Benešovice;
Švihov, okres Klatovy, kód 16462 3/557200, OB91: dříve 1480, nyní 1615, OBAKT: dříve 1527, nyní 1640, s účinností od 1.1.2002 připojením obcí Jíno, Kaliště a Stropčice;
Nechanice, okres Hradec Králové, kód 10247 4/570451, OB91: dříve 2170, nyní 2118, OBAKT: dříve 2230, nyní 2180 (odhad);
Třesovice, okres Hradec Králové, kód 17075 5/571059, OB91: 202, nyní 254, OBAKT: dříve 182, nyní 232 (odhad);
Kuřimská Nová Ves, okres Žďár n.Sáz., kód 07768 2/595985, OB91: dříve 121, nyní 145, OBAKT: dříve 114, nyní 128.

Počty obyvatel stanovené odhadem byly odvozeny z podkladů ČSÚ.
Změnil se typ úřadu u 2 obcí: dříve obecní, nyní městský:
NAZOB
Město Albrechtice
Zubří

OKRES
Bruntál
Vsetín

KODOB,KO/IČOB
09339 4/597635, od 22.2.2002,
19378 0/545252, od 22.2.2002.
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Česká republika má tedy k 28.2.2002 celkem 526 měst (včetně Prahy a 16 statutárních měst).
Změnila se výměra u 2109 obcí (uváděná s přesností na 0,01 ha), tj. u 33,7% všech obcí. Výměra obcí je součtem výměr katastrálních
území. Stále ještě zbývá jedna obec, která nemá dosud vyměřeno své katastrální území, a sice Strýčice v okrese České Budějovice (obec
vznikla 1.1.1992). Dále zbývá cca 20 větších či menších přesahů, tj. případů, kdy část obce nebo ZSJ leží na katastrálním území v jiné obci. V těchto případech je výměra obce nepřesná.
Všechny souřadnice definičních bodů se uvádí s přesností na 1 m (dříve na 100 m).
Byla doplněna položka MAPA - je to umístění definičního bodu obce v ZM10 (Základní mapa 1:10 000).
Byla doplněna položka PSČ (na základě požadavku některých uživatelů) - jedná se buď o jediné nebo hlavní PSČ v obci. Pokud je v obci
více PSČ, uvádí se buď jediné nebo hlavní PSČ té části obce, která představuje má stejný název jako obec nebo největší počet obyvatel
nebo představuje centrum obce (konkretizováno shodou definičních bodů obce, části obce a reprezentativní ZSJ, tj. ZSJ se shodným kódem, v obci).
OBCE 02b
Počet obcí se nezměnil. Česká republika má od 1.1.2002 celkem 6254 obcí (včetně pěti vojenských újezdů).
Změnil se název jedné obce:

Žítková, dříve Žitková, o. Uherské Hradiště, kód (KODOB+KO/ICOB):19724 6/592871, s účinností od 1.5.2002.

Změnil se typ úřadu u 3 obcí: dříve městský, nyní magistrát města (podle bodu 3 zákona č. 313/2002 - novela zákona o obcích, ze dne
13.6.2002), s účinností od 12.7.2002:
NAZOB
Teplice
Karviná
Mladá Boleslav

KODOB,KO/IČOB
16600 6/567442
06382 7/598917
09629 6/535419

Počet statutárních měst se tím zvýšil na 19 (včetně Prahy na 20).
Byla aktualizována (opravena) příslušnost 26 obcí ke stavebním úřadům podle podkladů ČSÚ (seznam obcí, které jsou ze zákona stavebními úřady, publikuje MMR ve Sbírce zákonů, seznam obcí, které patří do správních obvodů těchto úřadů, stanovuje zatím okresní úřad
svým opatřením).
Byly aktualizovány počty obyvatel všech obcí k 1.1.2002 podle údajů ČSÚ. Jsou to počty obyvatel, odvozené od průběžných výsledků
SLDB k 1.3.2001 podle stavu zpracování k 1.6.2002, promítnuté do vymezení obcí, platnému od 1.1.2002. Jsou to tedy "téměř definitivní"
stavy počtu obyvatel podle nové bilance vývoje počtu obyvatel podle obcí. Změna počtu obyvatel vůči stavu k 1.1.2001 se týká 5870 obcí,
tj. 93,9 % z celkového počtu obcí.
Byly aktualizovány údaje o PSČ u 14 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje" celou obec) podle stavu k srpnu
2002.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY (dříve OBCE) 03a
Od 1.1.2003 se formálně mění číselník obcí na číselník obcí a vojenských újezdů, i když dále bude uváděn jako OBCE.
K 1.1.2003 opět (jako v roce 2002) nevznikla žádná nová obec, protože zákon o obcích to výslovně zakazuje. Na základě zákona č.
128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) může nová obec vzniknout pouze k datu voleb do obecních zastupitelstev
(§ 24), nikoliv k 1. lednu jako v minulosti. K datu obecních voleb 1.11.2002 ale žádná obec nevznikla.
Zaniklo pět obcí sloučením, a to:
s účinností k 1.11.2002 (datu obecních voleb):Obec (název, okres, kód, IČOB) zanikla sloučením s obcí (název, kód, IČOB)
Hostokryje

Rakovník

04586 1/598534 Senomaty

14752 4/542377

s účinností k 1.1.2003:Obec (název, okres, kód, IČOB) zanikla sloučením s obcí (název, kód, IČOB)
Zahořany
Lhota
Malesice
Domoradice

Beroun
Plzeň-město
Plzeň-město
Ústí n.O.

18984 7/533131 Králův Dvůr
08094 2/557978 Plzeň
09082 4/559199 Plzeň
03094 5/574414 Vysoké Mýto

07294 0/533203
12198 3/554791
12198 3/554791
18822 1/581186

Česká republika má tedy od 1.1.2003 celkem 6249 obcí (resp. 6244 obcí a 5 vojenských újezdů).
Změnil se název jedné obce (vojenského újezdu):

Libavá, dříve Město Libavá, okres Olomouc, kód 09342 4/ 503941, od 1.1.2003, na základě novelizace zákona č. 36/1960, která nahrazuje členění ČR na obce členěním na obce a vojenské újezdy. Zákon č. 222/1999 Sb. v příloze č. 1 uvádí seznam vojenských újezdů a
mezi nimi jmenovitě Vojenský újezd Libavá, jehož sídlem je Město Libavá. Ostatní vojenské újezdy mají názvy shodné s dosavadními
názvy příslušných "obcí".

Byl prověřen název obce Praha, protože se vyskytly názory, že název obce by měl být shodný s názvem kraje Hlavní město Praha, protože s ním má shodné vymezení. To ovšem není dostatečný argument, jak ukazují případy obcí Plzeň, Brno a Ostrava, které jsou svým vymezením shodné s okresy Plzeň- město, Brno-město a Ostrava-město, a přesto mají odlišný název. Ústava ČR uvádí, že "Hlavním městem České republiky je Praha". Zákon č. 131/2000 Sb. ze dne 17. května 2000 se přímo nazývá "zákon o hlavním městě Praze". Slovo
"hlavní" je uvedeno malým "h" jak v názvu, tak v textu zákona, což potvrzuje názor, že "slova "hlavní město" nejsou přímou součástí názvu
města (obce) Prahy.
Nedošlo k žádné změně typu úřadu v obci: Česká republika má stále 526 měst: v tom 1 hlavní město s magistrátem hlavního města, 19
statutárních měst s magistrátem a 506 měst s městským úřadem.
Změnila se příslušnost do správního obvodu pověřeného obecního úřadu u 339 obcí od 1.1.2003, kdy vstoupily v platnost změny vyvolané
reformou veřejné správy. Velké množství změn je dáno především tím, že hranice správních obvodů do konce roku 2002 musely respektovat hranice okresů, kdežto od 1.1.2003 tyto hranice nemusely být respektovány.
Změnila se příslušnost ke stavebním úřadům u 39 obcí. Jde vesměs o obce, které do konce roku 2002 patřily prvoinstančně pod Okresní
úřad Plzeň- sever a Ústí nad Labem.
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Změnila se příslušnost k matričnímu úřadu u jedné obce (Jiřice u Moravských Budějovic, okres Znojmo), s účinností k 1.1.2003, podle
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 566/2002 Sb. ze dne 18.12.2002, kterou se mění vyhláška č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb. a vyhlášky č. 499/2001 Sb.
Změnilo se územní vymezení a tím i počet obyvatel k 3.3.1991 i 1.1.2001 (OBAKT) u šesti obcí:

Králův Dvůr, okres Beroun, kód 07294 0/533203, OB91: dříve 5391, nyní 5592, OBAKT (1.1.2002): dříve 5344, nyní 5562, s účinností
od 1.1.2003 připojením obce Zahořany;
Senomaty, okres Rakovník, 14752 4/542377, OB91: dříve 742, nyní 851, OBAKT: dříve 794, nyní 897, s účinností od 1.11.2002 připojením obce Hostokryje;
Plzeň, okres Plzeň-město, kód 12198 3/554791, OB91: dříve 173008, nyní 173791, OBAKT (1.1.2002): dříve 165259, nyní 166118, s
účinností od 1.1.2003 připojením obcí Malesice a Lhota;
Vysoké Mýto, okres Ústí n.O., kód 18822 1/581186, OB91: dříve 10797 10987, OBAKT: dříve 12116, nyní 12279; s účinností od
1.1.2003 připojením obce Domoradice,
Tišnov, okres Brno-venkov, kód 16737 1/584002, OB91: dříve 8566, nyní 8563, OBAKT: dříve 8311, nyní 8311 (oprava zatím neprovedena), s účinností od 1.1.2002 (dodatečné oznámení) převedením části obce Závist do obce Předklášteří;
Předklášteří, okres Brno-venkov, kód 16749 5/549746, OB91: dříve 1282, nyní 1285, OBAKT: dříve 1337, nyní 1337 (oprava zatím neprovedena), s účinností od 1.1.2002 (dodatečné oznámení) převedením části obce Závist z obce Tišnov.

Změnila se výměra u 2243 obcí (uváděná s přesností na 0,01 ha), tj. u 35,9 % všech obcí. Výměra obcí je součtem výměr katastrálních
území. Stále ještě zbývá jedna obec, která nemá dosud vyměřeno své katastrální území, a sice Strýčice v okrese České Budějovice (obec
vznikla 1.1.1992).
Změnilo se (jediné nebo hlavní) PSČ u 12 obcí.
Změnily se souřadnice definičních bodů vojenských újezdů Brdy a Hradiště v souvislosti ze zrušením ZSJ Padrť (kdysi Brdy) a Hradiště.
OBCE 03b
Počet obcí se nezměnil. Česká republika má od 1.1.2003 celkem 6249 obcí (včetně pěti vojenských újezdů).
Byla aktualizována (opravena) příslušnost 44 obcí ke stavebním úřadům podle podkladů ČSÚ (seznam obcí, městských částí a městských
obvodů, které jsou ze zákona stavebními úřady, publikuje MMR ve Sbírce zákonů, seznam obcí, které patří do správních obvodů těchto
úřadů, byl původně stanoven okresním úřadem a nyní podléhá změnám na základě dohod mezi obcemi).
Poměrně velký počet změn dokumentuje proces postupného slaďování správních obvodů stavebních úřadů se správními obvody obcí s
rozšířenou působností, zejména tam, kde přestala působit jako bariéra hranice okresu.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech obcí k 1.1.2003 podle údajů ČSÚ. V případě dvou obcí, jejichž vymezení se změnilo po 1.1.2003,
se jedná o odhady (resp. údaje nahlášené dotyčnými obcemi). Změna počtu obyvatel vůči stavu k 1.1.2002 se týká 5872 obcí, tj. 94 % z
celkového počtu obcí.
Změnilo se územní vymezení a tím i počet obyvatel k 3.3.1991 u dvou obcí:
Nový Malín, okres Šumperk, kód 10781 6/540501, OB91: dříve 1953, nyní 2143,
Oskava, okres Šumperk, kód 11314 0/540544, OB91: dříve 1713, nyní 1523, s účinností od 28.2.2003 převedením části obce Mladějov
z obce Oskava do obce Nový Malín.

Byly aktualizovány údaje o PSČ u 34 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje" celou obec) podle stavu k říjnu
2003. Podrobněji o PSČ viz podkapitola o částech obcí.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 04a
Počet obcí se nezměnil. Česká republika má od 1.1.2003 celkem 6249 obcí (včetně pěti vojenských újezdů).
K 1.1.2003 poprvé za celé období od roku 1989 žádná obec nevznikla ani nezanikla. Je to dáno tím, že legislativa velmi zpřísnila podmínky pro vznik nové obce, zejména podmínkou minimálně 1000 obyvatel a souvislého území pro novou i pro původní obec a dále možnost
vzniku pouze k 1.1 po datu obecních voleb, tj. jedenkrát za čtyři roky. Slučování obcí není rovněž zcela jednoduché.
Změnil se název jedné obce:

Loučná pod Klínovcem, dříve Loučná, okres Chomutov, kód 08705 0/546518, od 1.1.2004, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.

Změnila se výměra u 2256 obcí (uváděná s přesností na 0,01 ha), tj. u 36,1% všech obcí. Výměra obcí je součtem výměr katastrálních
území. Stále ještě zbývá jedna obec, která nemá dosud vyměřeno své katastrální území, a sice Strýčice v okrese České Budějovice (obec
vznikla 1.1.1992).
Byla aktualizována (opravena) příslušnost 13 obcí ke stavebním úřadům podle podkladů ČSÚ (seznam obcí, městských částí a městských
obvodů, které jsou ze zákona stavebními úřady, publikuje MMR ve Sbírce zákonů, seznam obcí, které patří do správních obvodů těchto
úřadů, byl původně stanoven okresním úřadem a nyní podléhá změnám na základě dohod mezi obcemi).
Změnilo se územní vymezení a tím i výměra a počty obyvatel 2 obcí:
Brandýsek, okres Kladno, kód 00928 8/532118, výměra: dříve 481,22 ha, nyní 389,37 ha: OB91: dříve 1562, nyní 1531, OB01: dříve
1654, nyní 1627, OBAKT (1.1.2003): 1692, nyní 1667 (odhad),
Třebusice, okres kladno, kód 17053 4/532975, výměra: dříve 335,57 ha, nyní 427,48 ha, OB91: dříve 452, nyní 483, OB01: dříve 450,
nyní 477, OBAKT (1.1.2003) 424, nyní 449 (odhad), s účinností od 1.1.2004 Holousy z obce Brandýsek do obce Třebusice.

Byly aktualizovány (opraveny) údaje o jediném nebo hlavním PSČ u 136 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje"
celou obec) podle stavu k lednu 2004. Podrobněji o PSČ viz podkapitola o nových položkách v souborech.
Byly aktualizovány údaje o tzv. problémových oblastech podle usnesení vlády ze dne 16. července 2003 č. 722 o vymezení regionů se
soustředěnou podporou státu na období let 2004 až 2006.
Údaje jsou uvedeny v položce PROBL souboru OBCE.dbf formou číselného kódu, navazujícího na předchozí vymezení:
3 - strukturálně postižené regiony (celé okresy)
4 - hospodářsky slabé regiony (celé okresy)
5 - hospodářsky slabé regiony - území bývalých vojenských újezdů Ralsko (nyní obec Ralsko) a Mladá (nyní obec Milovice)
6 - regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (celé okresy).
STAVEBNÍ ÚŘADY
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Byly opraveny názvy stavebních úřadů, pod jejichž kompetenci patří území vojenských újezdů: dříve "Vojenský stavební úřad MO ČR při
Vojenské ubytovací správě České Budějovice, Plzeň, Olomouc", nyní: "Vojenský stavební úřad MO České Budějovice, Plzeň, Brno, Olomouc".
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 04b
Počet obcí se nezměnil. Česká republika má od 1.1.2003 stále 6249 obcí(včetně pěti vojenských újezdů).
Změnil se název dvou obcí:

Pohleď, dříve Horní Pohleď, okres Havlíčkův Brod, kód 13623 9/573591,od 1.1.2004, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva
(dodatečné oznámení);
Samotišky, dříve Samotíšky, okres Olomouc, kód 14603 0/547077, dle názoru obce jde o opravu, platnou od 1.1.1993, kdy obec obnovila samostatnost, s tím, že oznámení v Ústředním věstníku ČR obsahuje chybu, oprava chyby dosud nebyla nikde MV publikována, z
praktického hlediska nelze zpětně opravovat číselníky, proto se změna provádí s okamžitou platností (v ÚIR-ZSJ pracovní datum účinnosti 1.6.2004).

Byly aktualizovány počty obyvatel všech obcí k 1.1.2004 podle údajů ČSÚ.
Změna počtu obyvatel vůči stavu k 1.1.2003 se týká 5896 obcí, tj. 94 % z celkového počtu obcí.
Byly změněny kódy okresů (KODNUTS) Hl.m. Prahy, všech okresů Středočeského a Moravskoslezského kraje k 1.5.2004 dle opatření
ČSÚ (týká se 1449 obcí).
Byla aktualizována (opravena) příslušnost 28 obcí ke stavebním úřadům podle podkladů ČSÚ (seznam obcí, městských částí a městských
obvodů, které jsou ze zákona stavebními úřady, publikuje MMR ve Sbírce zákonů, seznam obcí, které patří do správních obvodů těchto
úřadů, byl původně stanoven okresním úřadem a nyní podléhá změnám na základě dohod mezi obcemi, potvrzené krajským úřadem).
Poměrně velký počet změn dokumentuje proces postupného slaďování správních obvodů stavebních úřadů se správními obvody obcí s
rozšířenou působností, zejména tam, kde přestala působit jako bariéra hranice okresu.
Byla opravena příslušnost 1 obce k matričnímu úřadu: Majetín, okres Olomouc - dříve Majetín, nyní Velký Týnec.
Bylo doplněno IČO obce (obecního úřadu) pro 37 obcí dohledáním v Registru ekonomických subjektů.
Změnilo se pořadí (POROB - pořadí obce v okrese) 54 obcí v okrese Havlíčkův Brod změnou názvu obce Horní Pohleď na nový název
Pohleď od 1.1.2004.
Změnilo se umístění a tím souřadnice definičního bodu jedné obce:
KODOK KODOB KO/ICOB
NAZOB
3402 07937 5/554600 Lázně Kynžvart
od 1.6.2004 v rámci kontrol ÚIR-ZSJ.

SXOB dříve SXOB
1032398
1032776

SYOB dříve SYOB
871313
871102

V souboru MATUR.dbf - matriční úřady - bylo zrušeno celkem 5 záznamů v důsledku kontrol - pouze v jednom případě se to týká příslušnosti obcí do správních obvodů (viz výše - Majetín).
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 05a
Zanikla jedna obec sloučením s účinností k 1.1.2005 (tj. ukončení platnosti záznamu k 31.12.2004):Obec (název, okres, kód, IČOB)
sloučena s obcí (název, kód, IČOB)
Častolovice, okres Česká Lípa 02160 1/544311 Česká Lípa 02138 5/561380
Česká republika má od 1.1.2005 celkem 6248 obcí (včetně pěti vojenských újezdů).
Změnil se typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní městský, s účinností od 5.10.2004:
NAZOB
Králův Dvůr

OKRES
Beroun

KODOB,KO/IČOB
07294 0/533203

Česká republika má tedy od 5.10.2004 celkem 527 měst (včetně Prahy a 19 statutárních měst).
Změnila se příslušnost 28 obcí do krajů a okresů s účinností od 1.1.2005 - viz zákon č. 387/2004 Sb., ze dne 10. června 2004, o změnách
hranic krajů a vyhláška č. 623/2004 Sb., ze dne 3. prosince 2004, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů
České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, (názvy krajů uvedeny zkratkou: VY = Vysočina, JM = Jihomoravský, OL
=Olomoucký, MS = Moravskoslezský):
Název obce
Senorady
Borač
Borovník
Černvír
Dolní Loučky
Doubravník
Drahonín
Horní Loučky
Kaly
Katov
Křižínkov
Kuřimská Nová Ves
Kuřimské Jestřabí
Lubné
Nedvědice
Níhov
Olší
Pernštejnské Jestřabí
Rojetín
Řikonín
Skryje
Tišnovská Nová Ves
Újezd u Tišnova
Vratislávka
Žďárec
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KODOB,KO/IČOB
dříve kraj, okres 14753 2/591661 VY Třebíč
00742 1/595314 VY Žďár nad Sázavou
00789 7/595331 VY Žďár nad Sázavou
02066 4/595446 VY Žďár nad Sázavou
02966 1/595527 VY Žďár nad Sázavou
03138 1/595551 VY Žďár nad Sázavou
3176 3/595560
VY Žďár nad Sázavou
04341 9/595667 VY Žďár nad Sázavou
06232 4/595837 VY Žďár nad Sázavou
07651 1/587907 VY Žďár nad Sázavou
07652 0/595934 VY Žďár nad Sázavou
07768 2/595985 VY Žďár nad Sázavou
07769 1/595993 VY Žďár nad Sázavou
08803 0/596078 VY Žďár nad Sázavou
10230 0/596175 VY Žďár nad Sázavou
10454 0/596191 VY Žďár nad Sázavou
11114 7/596302 VY Žďár nad Sázavou
11936 9/596400 VY Žďár nad Sázavou
14057 1/596582 VY Žďár nad Sázavou
14557 2/596698 VY Žďár nad Sázavou
04342 7/549894 VY Žďár nad Sázavou
16753 3/596892 VY Žďár nad Sázavou
04343 5/549908 VY Žďár nad Sázavou
18565 5/597104 VY Žďár nad Sázavou
19548 1/597171 VY Žďár nad Sázavou

nyní kraj, okres
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov
JM Brno-venkov

Huzová
Moravský Beroun
Norberčany

05010 5/597414
09908 2/597678
10477 9/597686

MS Bruntál
MS Bruntál
MS Bruntál

OL Olomouc
OL Olomouc
OL Olomouc

Změnila se příslušnost 38 obcí do správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) s účinností od 1.1.2005 - viz vyhláška č.
388/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Zkratky krajů signalizují, že ve 28 případech se jednalo o důsledek změny
krajských hranic, v 10 případech o jinou změnu (LB = Liberecký, KH = Královéhradecký):
Název obce
Velký Valtinov
Očelice
Staré Smrkovice
Čermná
Borač
Černvír
Doubravník
Drahonín
Nedvědice
Olší
Pernštejnské Jestřabí
Senorady
Borovník
Dolní Loučky
Horní Loučky
Kaly
Katov
Křižínkov
Kuřimská Nová Ves
Kuřimské Jestřabí
Lubné
Níhov
Rojetín
Řikonín
Skryje
Tišnovská Nová Ves
Újezd u Tišnova
Vratislávka
Žďárec
Těškovice
Moravský Beroun
Norberčany
Ropice
Kunčice pod Ondřejníkem
Fulnek
Vrchy
Jeseník nad Odrou
Huzová

KODOB,KO/IČOB
17982 5/562203
10890 1/576557
15477 6/573523
01975 5/579106
00742 1/595314
02066 4/595446
03138 1/595551
03176 3/595560
10230 0/596175
11114 7/596302
11936 9/596400
14753 2/591661
00789 7/595331
02966 1/595527
04341 9/595667
06232 4/595837
07651 1/587907
07652 0/595934
07768 2/595985
07769 1/595993
08803 0/596078
10454 0/596191
14057 1/596582
14557 2/596698
04342 7/549894
16753 3/596892
04343 5/549908
18565 5/597104
19548 1/597171
16678 2/512745
09908 2/597678
10477 9/597686
14116 0/556971
07709 7/598356
03544 1/599352
18653 8/569747
05895 5/599468
05010 5/597414

dříve kraj, ORP
LB Liberec
KH Hradec Králové
KH Jičín
KH Trutnov
VY Bystřice nad Pernšt
VY Bystřice nad Pernšt
VY Bystřice nad Pernšt
VY Bystřice nad Pernšt
VY Bystřice nad Pernšt
VY Bystřice nad Pernšt
VY Bystřice nad Pernšt
VY Náměšť nad Oslavou
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
VY Velké Meziříčí
MS Bílovec
MS Bruntál
MS Bruntál
MS Český Těšín
MS Frenštát pod Radh.
MS Nový Jičín
MS Nový Jičín
MS Odry
MS Rýmařov

nyní kraj, ORP
LB Česká Lípa
KH Dobruška
KH Hořice
KH Vrchlabí
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Ivančice
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
MS Opava
OL Šternberk
OL Šternberk
MS Třinec
MS Frýdlant nad Ostravicí
MS Odry
MS Odry
MS Nový Jičín
OL Šternberk

Změnil se kód 2 POÚ s účinností od 1.1.2005 - viz Sdělení Českého statistického úřadu č. 593/2004 Sb., ze dne 22. listopadu 2004
o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU). Změna se týká celkem 4 obcí:
Název obce
Moravský Beroun
Norberčany
Fulnek
Vrchy

KODOB,KO/IČOB
09908 2/597678
10477 9/597686
03544 1/599352
18653 8/569747

kraj, POÚ
MS Moravský Beroun
MS Moravský Beroun
MS Fulnek
MS Fulnek

kód: dříve, nyní
81033 71102
81033 71102
81151 81162
81151 81162

Důvodem pro změnu je skutečnost, že kód POÚ (CISPOU) je složen s kódu ORP (CISORP) + pořadového čísla v rámci správního obvodu
ORP - Moravský Beroun přešel z obvodu Bruntál (kód ORP 8103) do obvodu Šternberk (7110) v jiném kraji, Fulnek přešel z obvodu Nový
Jičín (8115) do obvodu Odry (8116), ale v témže kraji.
Změnila se příslušnost 38 obcí do správních obvodů pověřených obecních úřadů (POÚ) s účinností od 1.1.2005 - viz vyhláška č. 388/2004
Sb., ze dne 24. června 2004, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Zkratky krajů signalizují, že ve 26 případech se jednalo o důsledek změny krajských
hranic, ve 12 případech o jinou změnu (LB = Liberecký, KH = Královéhradecký). Rozdílný počet změn vůči změnám v ORP spočívá v tom,
že u 2 obcí, které přešly z Moravskoslezského do Olomouckého kraje, se POÚ nemění (Moravský Beroun a k němu patřící Norberčany):
Název obce
Velký Valtinov
Staré Smrkovice
Čermná
Očelice
Borač
Černvír
Doubravník
Drahonín
Nedvědice
Olší
Pernštejnské Jestřabí
Senorady
Borovník
Dolní Loučky
Horní Loučky
Kaly
Katov

KODOB,KO/IČOB
17982 5/562203
15477 6/573523
01975 5/579106
10890 1/576557
00742 1/595314
02066 4/595446
03138 1/595551
03176 3/595560
10230 0/596175
11114 7/596302
11936 9/596400
14753 2/591661
00789 7/595331
02966 1/595527
04341 9/595667
06232 4/595837
07651 1/587907

dříve kraj, POÚ
LB Jablonné v Podještědí
KH Jičín
KH Trutnov
KH Třebechovice p. O.
VY Bystřice nad Pernšt
VY Bystřice nad Pernšt
VY Bystřice nad Pernšt
VY Bystřice nad Pernšt
VY Bystřice nad Pernšt
VY Bystřice nad Pernšt
VY Bystřice nad Pernšt
VY Náměšť nad Osl
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš

nyní kraj, POÚ
LB Mimoň
KH Hořice
KH Hostinné
KH Opočno
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Ivančice
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov

141

Křižínkov
Kuřimská Nová Ves
Kuřimské Jestřabí
Lubné
Níhov
Rojetín
Řikonín
Skryje
Tišnovská Nová Ves
Újezd u Tišnova
Vratislávka
Žďárec
Těškovice
Ropice
Kunčice pod Ondřejníkem
Hladké Životice
Bílčice
Dvorce
Křišťanovice
Jeseník nad Odrou
Huzová

07652 0/595934
07768 2/595985
07769 1/595993
08803 0/596078
10454 0/596191
14057 1/596582
14557 2/596698
04342 7/549894
16753 3/596892
04343 5/549908
18565 5/597104
19548 1/597171
16678 2/512745
14116 0/556971
07709 7/598356
03879 2/569666
00405 7/597198
03387 1/597317
07635 0/597538
05895 5/599468
05010 5/597414

VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
VY Velká Bíteš
MS Bílovec
MS Český Těšín
MS Frenštát pod Radh
MS Fulnek
MS Moravský Beroun
MS Moravský Beroun
MS Moravský Beroun
MS Odry
MS Rýmařov

JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
JM Tišnov
MS Opava
MS Třinec
MS Frýdlant n. O.
MS Nový Jičín
MS Bruntál
MS Bruntál
MS Bruntál
MS Nový Jičín
OL Šternberk

Změnila se výměra u 2312 obcí (uváděná s přesností na 0,01 ha), tj. u 37,0% všech obcí. Výměra obcí je součtem výměr katastrálních
území. Stále ještě zbývá jedna obec, která nemá dosud vyměřeno své katastrální území, a sice Strýčice v okrese České Budějovice (obec
vznikla 1.1.1992).
Byla aktualizována příslušnost 40 obcí ke stavebním úřadům podle podkladů ČSÚ (hlášení stavebních úřadů). Seznam obcí, městských
částí a městských obvodů, které jsou ze zákona stavebními úřady, publikuje MMR ve Sbírce zákonů - nejnověji ve formě Sdělení MMR č.
663/2004 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1.října 2004. Seznam obcí,které
patří do správních obvodů těchto úřadů, byl původně stanoven okresním úřadem a nyní podléhá změnám na základě dohod mezi obcemi.
Byla aktualizována příslušnost 251 obcí s účinností od 1.1.2005 podle Seznamu matričních úřadů v České republice a vymezení jejich
správních obvodů, který tvořil přílohu k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 660/2004 Sb. ze dne 20. prosince 2001, kterou se mění vyhláška
Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změnilo se územní vymezení a tím i výměra a počet obyvatel 1 obce:
Česká Lípa, okres Česká Lípa, kód 02138 5/561380, výměra 6609,41 ha, dříve 6323,80 ha, OB91: 39463, dříve 39424,
OB01: 39358, dříve 39307, OBAKT: 39358, dříve 39307, od 1.1.2005, připojením obce Častolovice.
Byly aktualizovány (opraveny) údaje o jediném nebo hlavním PSČ u 166 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje"
celou obec) podle stavu k lednu 2005.
Změnilo se pořadové číslo obce v okrese u 513 obcí tím, že v okrese Česká Lípa byla vyřazena zaniklá obec Častolovice a u okresů Třebíč, Žďár nad Sázavou, Brno-venkov, Olomouc a Bruntál došlo k převodu obcí a tím posunu ostatních obcí. Uváděné pořadové číslo
POROB řadí obce v okrese tím způsobem, že okresní město je na prvním místě, případný vojenský újezd je poslední a ostatní obce jsou
seřazeny abecedně.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 05b
Počet obcí se nezměnil. Česká republika má od 1.1.2005 stále 6248 obcí (včetně pěti vojenských újezdů).
Byly aktualizovány počty obyvatel všech obcí k 1.1.2005 podle údajů ČSÚ. Změna počtu obyvatel vůči stavu k 1.1.2004 se týká 5874 obcí,
tj. 94 % z celkového počtu obcí.
Byly aktualizovány (opraveny) údaje o jediném nebo hlavním PSČ u 32 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje"
celou obec) podle stavu k srpnu 2005.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 06a
Počet obcí se nezměnil. Česká republika má od 1.1.2005 stále 6248 obcí (včetně pěti vojenských újezdů).
Změnil se typ úřadu u 2 obcí: dříve obecní, nyní městský, s účinností od 14.12.2005:
NAZOB
Suchdol nad Lužnicí
Újezd u Brna

OKRES
Jindřichův Hradec
Brno-venkov

KODOB,KO/IČOB
15914 0/547280
17390 8/584045

V souvislosti s tím se změnil název úřadu ve 2 obcích:

Obecní úřad Suchdol nad Lužnicí se mění na Městský úřad Suchdol nad Lužnicí.
Obecní úřad Újezd u Brna se mění na Městský úřad Újezd u Brna.

Česká republika má tedy od 14.12.2005 celkem 529 měst (včetně Prahy a 19 statutárních měst).
Změnila se výměra u 2356 obcí (uváděná s přesností na 0,01 ha), tj. u 37,7% všech obcí. Výměra obcí je součtem výměr katastrálních
zemí. Stále ještě zbývá jedna obec, která nemá dosud vyměřeno své katastrální území, a sice Strýčice v okrese České Budějovice (obec
vznikla 1.1.1992).
Byla aktualizována příslušnost 551 obcí k finančním úřadům podle zákona č. 3/2006 Sb., úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních
finančních orgánech, ve znění pozdějších změn.
Vymezení správních obvodů finančních úřadů bylo upraveno tak, že z celkového počtu 222 obvodů finančních úřadů jich je:
144 shodných se správním obvodem obce s rozšířenou působností,
12 shodných s 2 správními obvody obcí s rozšířenou působností,
2 shodné se 3 správními obvody obcí s rozšířenou působností,
1 shodný s 5 správními obvody obcí s rozšířenou působností,
28 shodných se správním obvodem obce s pověřeným obecním úřadem,
13 shodných se 2 správními obvody obcí s pověřeným obecním úřadem,
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3 shodných se 3 správními obvody obcí s pověřeným obecním úřadem,
12 shodných s 1 nebo více městských částí hlavního města Prahy,
3 shodné s několika městskými obvody Ostravy a několika dalšími obcemi,
4 shodné s několika katastrálními územími Brna.

Správní obvody finančních úřadů jsou skladebné z městských částí v Praze, z městských obvodů a dalších obcí v Ostravě, z katastrálních
území v Brně a z obcí a vojenských újezdů (skladebných do správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo obcí s pověřeným
obecním úřadem) v ostatním území. K tomu je vhodné poznamenat, že ve 3 případech je sídlem finančního úřadu jiná obec nežli sídlo
správního obvodu (Libochovice místo Lovosic, Ledeč nad Sázavou místo Světlé nad Sázavou, Fulnek místo Oder).
Příslušnost ke správním obvodům finančních úřadů v Praze a Ostravě je MCAST.dbf, v Brně je v souborech MCAST.dbf a UTJ.dbf. Podrobnosti viz kapitola "Nové položky v souborech).
Byla aktualizována příslušnost 4 obcí ke stavebním úřadům podle podkladů ČSÚ (hlášení stavebních úřadů). Seznam obcí, městských
částí a městských obvodů, které jsou ze zákona stavebními úřady, publikuje MMR ve Sbírce zákonů - nejnověji ve formě Sdělení MMR č.
8/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1.listopadu 2005. Seznam obcí,které
patří do správních obvodů těchto úřadů, byl původně stanoven okresním úřadem a nyní podléhá změnám na základě dohod mezi obcemi.
Byly aktualizovány (opraveny) údaje o jediném nebo hlavním PSČ u 37 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje"
celou obec) podle stavu k 1.3.2006.
Byly upraveny souřadnice definičních bodů 17 obcí tak, že do šlo ke změně v tom, která část obce je "referenční" pro stanovení souřadnic.
Ve čtyřech případech došlo ke změně příslušnosti do listu mapy 1:10 000.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 06b
Vznikly dvě obce s účinností od 1.7.2006:Obec (název, okres, kód, IČOB vyčleněna z obce (název, kód, IČOB)
Ladná, okres Břeclav 07887 5/558443 Břeclav 01358 7/584291
Držovice, okres Prostějov 03278 6/558419 Prostějov 13349 3/589250

Neobvyklé datum vzniku nových obcí vyplývá z ustanovení článku II. bodu 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.
Česká republika měla od 1.7.2006 celkem 6250 obcí (včetně pěti vojenských újezdů).
Zanikla jedna obec s účinností od 20.10.2006:

S účinností od 20.10.2006 (ukončení platnosti 19.10.2006) zaniká obec Hostovice (kód ISÚ 04999 3, IČOB 575020), okres Pardubice,
sloučením s obcí Pardubice (kód ISÚ 11765 0, IČOB 555134), na základě dohody mezi obcemi.

Česká republika má od 20.10.2006 celkem 6249 obcí (včetně pěti vojenských újezdů).
Změnil se typ úřadu celkem u 138 obcí (jsou uvedeny ve skupinách podle data účinnosti a podle druhu změny a doplněny počtem obyvatel
obce):
a) s účinností od 1.7.2006 se změnil typ úřadu u 4 obcí: dříve městský, nyní magistrát města - podle bodu 2 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:
OBEC
Děčín
Chomutov
Přerov
Frýdek-Místek

OKRES
Děčín
Chomutov
Přerov
Frýdek-Místek

KODOB,KO/IČOB
02492 9/562335
05245 1/562971
13471 6/511382
03495 9/598003

Počet obyvatel k 1.1.2006
51875
50027
46858
59682

V souvislosti s tím se změnil název úřadu:

Městský úřad Děčín se mění na Magistrát města Děčín, od 1.7.2006,
Městský úřad Chomutov se mění na Magistrát města Chomutova, od 1.7.2006,
Městský úřad Přerov se mění na Magistrát města Přerova, od 1.7.2006,
Městský úřad Frýdek-Místek se mění na Magistrát města Frýdku-Místku, od 1.7.2006.

Při této příležitosti byly prověřeny názvy úřadů všech statutárních měst, přičemž jako zdroj byly použity oficiální dokumenty magistrátů,
zveřejněné na elektronických úředních deskách v rámci webovských stránek jednotlivých statutárních měst.
V důsledku těchto kontrol byly provedeny tyto opravy:
Magistrát města Plzeň se mění na Magistrát města Plzně, od 1.7.2006 (oprava),
Magistrát města Brno se mění na Magistrát města Brna, od 1.7.2006 (oprava),
Magistrát města Karviná se mění na Magistrát města Karviné, od 1.7.2006 (oprava),
Magistrát města Ostrava se mění na Magistrát města Ostravy, od 1.7.2006 (oprava).

Česká republika má od 1.7.2006 celkem 24 statutárních měst (včetně Prahy).
b) s účinností od 26.9.2006 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
OBEC
Dobřichovice

OKRES
Praha-západ

KODOB,KO/IČOB
02781 2/539198

Počet obyvatel k 1.1.2006
3028

V souvislosti s tím se změnil název úřadu:
Obecní úřad Dobřichovice se mění na Městský úřad Dobřichovice, od 23.9.2006.
Česká republika měla tedy od 26.9.2006 celkem 530 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst).
c) s účinností od 10.10.2006 se změnil typ úřadu u 24 obcí: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Neveklov
Libušín
Rožmberk nad Vltavou
Deštná
Stráž nad Nežárkou
Strmilov
Vlachovo Březí

OKRES
Benešov
Kladno
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Prachatice

KODOB,KO/IČOB Počet obyvatel k 1.1.2006
10428 1/530310
2385
08358 5/532576
2641
14274 3/545767
346
02574 7/546151
698
15637 0/547221
845
15696 5/547239
1406
18329 6/550663
1678
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Sedlice
Hostouň
Bezdružice
Bochov
Boží Dar
Chřibská
Verneřice
Loučná pod Klínovcem
Hoštka
Horní Jiřetín
Lučany nad Nisou
Osečná
Miletín
Horní Jelení
Vidnava
Žulová
Potštát

Strakonice
Domažlice
Tachov
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Děčín
Děčín
Chomutov
Litoměřice
Most
Jablonec nad Nisou
Liberec
Jičín
Pardubice
Jeseník
Jeseník
Přerov

14689 7/551716
04594 2/553689
00369 7/560740
00675 1/555029
00886 9/506486
05448 8/562530
18014 9/562921
08705 0/546518
04626 4/564877
04303 6/567175
08825 1/563692
11278 0/564290
09466 8/573175
04298 6/574996
18171 4/541303
19780 7/541575
12646 2/517101

1257
1320
1002
1973
176
1487
1093
92
1541
2051
1722
1018
893
1864
1398
1321
1200

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Poznámka: Obec Strmilov byla zřejmě povýšena na město omylem, na základě problematických podkladů (problém spočívá v tom, zda
před rokem 1954 byla obec městem nebo pouze městysem). Obec Strmilov však přesto zůstává městem, pokud předseda poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR nestanoví jinak.
Česká republika má od 10.10.2006 celkem 554 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst).
d) s účinností od 10.10.2006 se změnil typ úřadu u 108 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Český Šternberk
Divišov
Maršovice
Netvořice
Neustupov
Komárov
Liteň
Vraný
Červené Pečky
Plaňany
Malešov
Žehušice
Všetaty
Sovínky
Kounice
Loučeň
Lázně Toušeň
Nehvizdy
Škvorec
Zápy
Štěchovice
Jince
Mšec
Senomaty
Besednice
Chlum u Třeboně
Sepekov
Dub
Lhenice
Strunkovice nad Blanicí
Čestice
Katovice
Radomyšl
Borotín
Čachrov
Dešenice
Chudenice
Kolinec
Žinkovy
Levín
Cítoliby
Nepomyšl
Panenský Týnec
Ročov
Slavětín
Hostomice
Holany
Zásada
Machov
Nový Hrádek
Velké Poříčí
Častolovice
Doudleby nad Orlicí
Mladé Buky
Bojanov
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OKRES
Benešov
Benešov
Benešov
Benešov
Benešov
Beroun
Beroun
Kladno
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Nymburk
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-západ
Příbram
Rakovník
Rakovník
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Prachatice
Prachatice
Strakonice
Strakonice
Strakonice
Tábor
Klatovy
Klatovy
Klatovy
Klatovy
Plzeň-jih
Litoměřice
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Teplice
Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Náchod
Náchod
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov
Chrudim

KODOB,KO/IČOB Počet obyv.k 1.1.2006
02315 9/529541
153
02626 3/529621
1400
09197 9/530115
704
10412 4/530298
1065
10424 8/530301
529
06864 1/531324
2429
08526 0/531456
999
18556 6/533068
784
02094 0/533262
1647
12138 0/533581
1543
09083 2/534188
885
19579 1/534650
589
18748 8/535320
2023
15267 6/565539
333
07114 5/537357
1020
08693 2/537446
1123
16785 1/538914
1093
10240 7/538540
1185
16273 6/538884
1015
00922 9/505781
675
16325 2/539732
1491
06028 3/540404
2180
10023 4/542105
867
14752 4/542377
929
00321 2/545414
855
05163 2/546461
2195
14760 5/549843
1340
03319 7/550183
401
08088 8/550361
1767
15712 1/550540
1192
02329 9/550957
946
06452 1/551201
1298
13822 3/551660
1147
00766 8/552101
534
01822 8/555941
544
02564 0/556041
682
05461 5/556378
675
06841 1/556467
1430
19711 4/558630
893
08080 2/565105
110
01782 5/542571
964
10351 9/566501
381
11756 1/566535
380
14025 2/566667
544
14999 3/566713
450
04591 8/567531
1262
04073 8/561584
471
19105 1/563854
837
08984 2/574210
1149
10734 4/574287
725
04842 9/547646
2358
01862 7/576182
1623
03142 9/576301
1904
09680 6/579548
2265
00683 1/571202
649

Chroustovice
Trhová Kamenice
Včelákov
Svojanov
Česká Bělá
Havlíčkova Borová
Krucemburk
Libice nad Doubravou
Štoky
Uhelná Příbram
Vilémov
Dolní Cerekev
Luka nad Jihlavou
Stonařov
Božejov
Lukavec
Nová Cerekev
Budišov
Dalešice
Opatov
Vladislav
Bobrová
Jimramov
Křižanov
Měřín
Nové Veselí
Strážek
Černá Hora
Doubravice nad Svitavou
Lomnice
Ostrov u Macochy
Svitávka
Deblín
Doubravník
Medlov
Nedvědice
Ostrovačice
Pozořice
Drnholec
Brankovice
Hvězdlice
Olbramkostel
Prosiměřice
Štítary
Vranov nad Dyjí
Dub nad Moravou
Brodek u Prostějova
Drahany
Nezamyslice
Protivanov
Hustopeče nad Bečvou
Buchlovice
Suchdol nad Odrou

Chrudim
Chrudim
Chrudim
Svitavy
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Pelhřimov
Pelhřimov
Pelhřimov
Třebíč
Třebíč
Třebíč
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Blansko
Blansko
Blansko
Blansko
Blansko
Brno-venkov
Brno-venkov
Brno-venkov
Brno-venkov
Brno-venkov
Brno-venkov
Břeclav
Vyškov
Vyškov
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Olomouc
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Přerov
Uherské Hradiště
Nový Jičín

05426 7/571547
16812 2/572390
17737 7/572462
16114 4/578843
02124 5/568503
03796 6/568660
07662 7/568945
08274 1/569020
16405 4/569593
17276 6/569640
18197 8/569712
02887 8/587044
08870 6/587478
15560 8/587931
00877 0/547581
08877 3/548332
10501 5/548456
01546 6/590401
02452 0/590517
11147 3/591319
18323 7/591904
00585 1/595268
06023 2/595772
07645 7/595926
09324 6/596116
10683 6/596256
15652 3/596825
01982 8/581496
03132 1/581542
08665 7/581976
11606 8/582182
16094 6/582441
02485 6/582948
03138 1/595551
09259 2/583367
10230 0/596175
11610 6/583600
12690 0/583677
03252 2/584444
00939 3/592927
05014 8/593087
10981 9/594555
13346 9/594709
16387 2/594890
18541 8/595098
03327 8/501794
01273 4/589322
03152 6/589462
10439 6/589764
13382 5/589926
04998 1/513768
01562 8/592102
15916 6/599930

1223
855
547
357
997
929
1643
852
1596
527
1012
1161
2574
953
666
1102
1110
1179
575
750
1203
934
1191
1807
1930
1224
943
1909
1242
1317
1076
1712
970
799
632
1334
584
2085
1666
901
635
528
747
673
869
1515
1481
521
1280
1066
1749
2462
2516

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
e) s účinností od 31.10.2006 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Nový Hrozenkov

OKRES
Vsetín

KODOB,KO/IČOB Počet obyv.l k 1.1.2006
10738 7/544566
2696

V souvislosti s tím se změnil název úřadu:
Obecní úřad Nový Hrozenkov se mění na Úřad městyse Nový Hrozenkov.
Česká republika má od 31.10.2006 celkem 109 městysů.
Změnilo se územní vymezení a tím i výměra a počet obyvatel 5 obcí:
NAZOB,OKRES, kód obce/IČOB,

účinnost:

Týnec nad Sázavou, Benešov, 17239 1/530841 od 1.7.2006
Řehenice, Praha-západ, 14498 3/538710, od 1.7.2006,
Pardubice, Pardubice, 11765 0/555134, od 20.10.2006,
Břeclav,Břeclav, 01358 7/584291, od 1.7.2006,
Prostějov,Prostějov, 13349 3/589250, od 1.7.2006,

výměra:
OB91:
OB01:
dříve
nyní
dříve nyní dříve nyní
2134,51 2564,07 5249 5387 5213
5340
1531,65 1103,85
402
264
415
288
7770,73 8265,51 94407 94610 90668 90889
8716,90 7711,12 26206 24979 26713 25485
4658,12 3904,00 50074 48898 48159 46910

OBAKT (1.1.2006)
dříve
nyní
5165
5212
422
321
88741 88497
25789 24473
47374 45815

Změnila se pořadová čísla (POROB, POROBA) většiny obcí v okresech Pardubice, Břeclav a Prostějov.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech obcí k 1.1.2006 podle údajů ČSÚ.
Změna počtu obyvatel vůči stavu k 1.1.2005 se týká 5854 obcí, tj. 94 % z celkového počtu obcí. Pro dvě obce, které vznikly k 1.7.2006
(Ladná, Držovice), pro dvě obce, od kterých se nové obce oddělily (Břeclav, Prostějov) a dále pro dvě obce, mezi nimiž došlo k územní
změně (Týnec nad Sázavou, Řehenice) byly provedeny odborné odhady.
Byly aktualizovány (opraveny) údaje o jediném nebo hlavním PSČ u 28 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje"
celou obec) podle stavu k 1.10.2006
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OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 07a
Česká republika má od 20.10.2006 celkem 6249 obcí (včetně pěti vojenských újezdů), k 1.1.2007 žádná obec nevznikla, ani nezanikla
(změny se odehrály v průběhu roku 2006 - k 1.7.2006 dvě obce vznikly, k 20.10.2006 jedna obec zanikla).
Změnil se název tří obcí s účinností od 1.1.2007:

V okrese Brno-venkov se mění název obce 01409 5/581429 Březina na nový název Březina (dříve okres Blansko). Obec byla k
1.1.2007 převedena z okresu Blansko do okresu Brno-venkov, kde už jedna obec jménem Březina byla. Z důvodu odstranění duplicity
v názvech obcí v okrese, došlo ke změně názvu.
V okrese Brno-venkov se mění název obce 01411 7/582891 Březina na nový název Březina (dříve okres Tišnov). Název obce byl
změněn, aby byla odstraněna duplicita v názvech obcí v okrese, která vznikla převedením další obce se stejným názvem do okresu.
V okrese Teplice se mění (opravuje) název obce 07888 3/567647 Lahošt na nový (opravený) název Lahošť. Název obce byl změněn
MV ČR na základě požadavku obce.

Změnil se typ úřadu celkem u 53 obcí (jsou uvedeny ve skupinách podle data účinnosti a podle druhu změny a doplněny počtem obyvatel
obce):
s účinností od 1.12.2006 se změnil typ úřadu u 5 obcí: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Kasejovice
Černošín
Blšany
Ledvice
Ralsko

OKRES
Plzeň-jih
Tachov
Louny
Teplice
Česká Lípa

KODOB,KO/IČOB Počet obyvatel k 1.1.2007
06430 1/557862
1305
02040 1/560812
1136
00578 9/566021
929
07984 7/567655
560
13922 0/562017
1920

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Česká republika měla od 1.12.2006 celkem 559 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst).
s účinností od 1.12.2006 se změnil typ úřadu u 14 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Zdislavice
Kácov
Rataje nad Sázavou
Křivoklát
Křemže
Klenčí pod Čerchovem
Peruc
Choltice
Ostrov nad Oslavou
Křtiny
Boleradice
Velké Němčice
Vémyslice
Spálov

OKRES
Benešov
Kutná Hora
Kutná Hora
Rakovník
Český Krumlov
Domažlice
Louny
Pardubice
Žďár nad Sázavou
Blansko
Břeclav
Břeclav
Znojmo
Nový Jičín

KODOB,KO/IČOB Počet obyvatel k 1.1.2007
19257 1/531022
523
06163 8/534129
875
13967 0/534358
575
07639 2/541982
678
07576 1/545571
2602
06606 1/553794
1279
11952 1/566551
2140
05236 1/575054
966
11600 9/596361
905
07673 2/581828
774
00711 1/584321
867
17922 1/585009
1654
17997 3/595055
712
15275 7/599867
917

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika měla od 1.12.2006 celkem 123 městysů.
S účinností od 23.1.2007 se změnil typ úřadu u 14 obcí: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Liběchov
Strážov
Úterý
Horní Blatná
Hroznětín
Oloví
Výsluní
Kryry
Vroutek
Železnice
Stárkov
Luže
Jevišovice
Janov

OKRES
Mělník
Klatovy
Plzeň-sever
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Sokolov
Chomutov
Louny
Louny
Jičín
Náchod
Chrudim
Znojmo
Bruntál

KODOB,KO/IČOB Počet obyvatel k 1.1.2007
08192 2/535001
982
15680 9/557137
1327
17562 5/559571
425
04238 2/555169
716
04851 8/555185
1816
11096 5/560588
1904
18781 0/563498
212
07546 9/566314
2399
18654 6/566934
1974
19612 6/573825
1183
15483 1/574465
650
08925 7/571776
2594
05935 8/594202
1153
05697 9/597431
337

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Česká republika měla od 23.1.2007 celkem 573 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst).
s účinností od 23.1.2007 se změnil typ úřadu u 19 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Křivsoudov
Louňovice pod Blaníkem
Karlštejn
Cerhenice
Bílé Podolí
Frymburk
Chodová Planá
Stráž
Podhradí
Mrákotín
Stará Říše
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OKRES
Benešov
Benešov
Beroun
Kolín
Kutná Hora
Český Krumlov
Tachov
Tachov
Jičín
Jihlava
Jihlava

KODOB,KO/IČOB Počet obyvatel k 1.1.2007
07641 4/530000
386
08737 8/530107
671
06371 1/531316
706
01754 0/533246
1490
00406 5/533971
582
03526 2/545481
1318
05221 3/560901
1787
15636 1/561207
1084
12374 9/573329
420
10005 6/587541
917
15389 3/587923
686

Vojnův Městec
Jedovnice
Sloup
Blížkovice
Višňové
Náměšť na Hané
Kralice na Hané
Tištín

Žďár nad Sázavou
Blansko
Blansko
Znojmo
Znojmo
Olomouc
Prostějov
Prostějov

18460 8/597091
05815 7/581682
15066 5/582352
00568 1/593770
18260 5/595071
10154 1/504505
07244 3/589659
16754 1/590100

721
2633
910
1233
1127
1914
1433
512

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika má od 23.1.2007 celkem 142 městysů.
S účinností od 30.1.2007 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Pyšely

OKRES
Benešov

KODOB,KO/IČOB Počet obyvatel k 1.1.2007
13705 7/538680
1364

V souvislosti s tím se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad Pyšely se změnil na nový název: Městský úřad Pyšely.
Česká republika má od 30.1.2007 celkem 574 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst).
Poznámka: Obec Pyšely byla zřejmě povýšena na město omylem, na základě problematických podkladů (problém spočívá v tom, zda před
rokem 1954 byla obec městem nebo pouze městysem). Obec Pyšely však přesto zůstává městem, pokud předseda poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR nestanoví jinak.
Změnila se příslušnost 119 obcí do okresů s účinností od 1.1.2007 – viz vyhláška Ministerstva vnitra č. 513/2006 Sb., ze dne 3. listopadu
2006, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů, (názvy krajů uvedeny zkratkou, obce jsou setříděny podle nové příslušnosti do okresu):
Název obce
Řehenice
Lány
Choťovice
Pňov-Předhradí
Tatce
Žehuň
Čakovičky
Dolany
Kojetice
Olovnice
Postřižín
Vrbová Lhota
Borek
Černé Voděrady
Dřísy
Hlavenec
Jevany
Konětopy
Konojedy
Kostelec nad Černými Lesy
Kostelní Hlavno
Kozojedy
Křenek
Lhota
Nučice
Oleška
Oplany
Prusice
Stříbrná Skalice
Sudovo Hlavno
Štíhlice
Vlkančice
Výžerky
Vyžlovka
Záryby
Sedlec-Prčice
Čenkov u Bechyně
Dražíč
Černíkov
Dýšina
Chrást
Chválenice
Kyšice
Letkov
Lhůta
Losiná
Mokrouše
Nezbavětice
Nezvěstice
Starý Plzenec
Šťáhlavy
Štěnovický Borek
Tymákov
Borovy
Nezdice
Teplá

KODOB,KO/IČOB,kraj,dříve okres
14498 3/538710 ST Praha-východ
07904 9/541991 ST Rakovník
19572 3/534994 ST Nymburk
12278 5/537675 ST Nymburk
16517 4/537888 ST Nymburk
19573 1/538035 ST Nymburk
10540 6/598291 ST Praha-východ
02832 1/539201 ST Praha-západ
06785 7/538345 ST Praha-východ
11103 1/532673 ST Kladno
12620 9/538647 ST Praha-východ
18610 4/537977 ST Kolín
00751 0/534684 ST Mělník
02008 7/533254 ST Kolín
03311 1/534781 ST Mělník
03896 2/565989 ST Mladá Boleslav
05931 5/533378 ST Kolín
06905 1/531553 ST Mělník
10809 0/564761 ST Kolín
07016 5/533416 ST Kolín
07051 3/536130 ST Mladá Boleslav
07188 9/533432 ST Kolín
07580 9/534960 ST Mělník
08093 4/534986 ST Mělník
10810 3/533548 ST Kolín
11018 3/533564 ST Kolín
10811 1/571679 ST Kolín
10812 0/564788 ST Kolín
15769 4/533718 ST Kolín
15889 5/571954 ST Mladá Boleslav
03122 4/571644 ST Kolín
18394 6/533874 ST Kolín
10813 8/564796 ST Kolín
18904 9/533904 ST Kolín
19101 9/535362 ST Mělník
14682 0/530573 ST Benešov
01947 0/598976 JC Tábor
03219 1/549371 JC Písek
02019 2/553531 PL Domažlice
03428 2/558851 PL Plzeň-sever
05378 3/558966 PL Plzeň-sever
05495 0/557846 PL Plzeň-jih
07872 7/559130 PL Plzeň-sever
08062 4/540561 PL Plzeň-jih
17208 1/578606 PL Plzeň-jih
08684 3/558001 PL Plzeň-jih
17209 0/540641 PL Plzeň-jih
16313 9/553590 PL Plzeň-jih
10447 7/558141 PL Plzeň-jih
15515 2/558371 PL Plzeň-jih
16315 5/558427 PL Plzeň-jih
02405 8/539741 PL Plzeň-jih
17210 3/558460 PL Plzeň-jih
00794 3/542156 PL Klatovy
00795 1/542296 PL Klatovy
16596 4/555631 KA Karlovy Vary

- nyní okres
Benešov
Kladno
Kolín
Kolín
Kolín
Kolín
Mělník
Mělník
Mělník
Mělník
Mělník
Nymburk
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Příbram
České Budějovice
České Budějovice
Klatovy
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-jih
Plzeň-jih
Cheb
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Jablonné v Podještědí
Janovice v Podještědí
Jílovice
Ledce
Vysoký Újezd
Němčice
Sloupnice
Vlčkov
Leština
Nové Hrady
Radhošť
Řepníky
Stradouň
Týnišťko
Vinary
Brtnička
Hrutov
Kněžice
Meziříčko
Oslavička
Tasov
Běleč
Branišovice
Brumov
Březina (dř.okr.Blansko)
Bukovice
Cvrčovice
Hluboké Dvory
Ivaň
Loděnice
Lomnice
Ochoz u Tišnova
Osiky
Pasohlávky
Pohořelice
Přibice
Rašov
Rohozec
Strhaře
Synalov
Šumice
Troskotovice
Unín
Vlasatice
Vranovice
Zhoř
Mouchnice
Lipinka
Bělov
Horní Bludovice
Sosnová
Čavisov
Dolní Lhota
Horní Lhota
Klimkovice
Olbramice
Stará Ves nad Ondřejnicí
Šenov
Václavovice
Velká Polom
Vratimov
Vřesina
Zbyslavice

05621 9/561631 LB Česká Lípa
Liberec
05719 3/561657 LB Česká Lípa
Liberec
06016 0/576352 KH Rychnov n.Kn. Hradec Králové
07966 9/576433 KH Rychnov n.Kn. Hradec Králové
18845 0/548677 KH Rychnov n.Kn. Hradec Králové
10300 4/580694 PA Ústí n.Orl.
Svitavy
04412 1/580325 PA Ústí n.Orl.
Svitavy
18383 1/581127 PA Ústí n.Orl.
Svitavy
08050 1/571695 PA Chrudim
Ústí n.Orl.
10630 5/571920 PA Chrudim
Ústí n.Orl.
13764 2/575542 PA Pardubice
Ústí n.Orl.
14523 8/572209 PA Chrudim
Ústí n.Orl.
15580 2/572306 PA Chrudim
Ústí n.Orl.
17243 0/575861 PA Pardubice
Ústí n.Orl.
18219 2/572489 PA Chrudim
Ústí n.Orl.
01297 1/590371 VY Třebíč
Jihlava
04887 9/590681 VY Třebíč
Jihlava
06700 8/590843 VY Třebíč
Jihlava
09375 1/587516 VY Jihlava
Žďár n.Sáz.
10801 4/511412 VY Třebíč
Žďár n.Sáz.
16510 7/591831 VY Třebíč
Žďár n.Sáz.
00191 1/581321 JM Blansko
Brno-venkov
00937 7/593834 JM Znojmo
Brno-venkov
01305 6/581402 JM Blansko
Brno-venkov
01409 5/581429 JM Blansko
Brno-venkov
01601 2/581437 JM Blansko
Brno-venkov
01815 5/550272 JM Břeclav
Brno-venkov
03965 9/581577 JM Blansko
Brno-venkov
05570 1/584517 JM Břeclav
Brno-venkov
08634 7/594377 JM Znojmo
Brno-venkov
08665 7/581976 JM Blansko
Brno-venkov
10944 4/582123 JM Blansko
Brno-venkov
11311 5/582174 JM Blansko
Brno-venkov
11822 2/584762 JM Břeclav
Brno-venkov
12486 9/584801 JM Břeclav
Brno-venkov
13531 3/584843 JM Břeclav
Brno-venkov
13951 3/582255 JM Blansko
Brno-venkov
14045 7/582263 JM Blansko
Brno-venkov
15688 4/582379 JM Blansko
Brno-venkov
16175 6/582450 JM Blansko
Brno-venkov
16424 1/594903 JM Znojmo
Brno-venkov
16855 6/594962 JM Znojmo
Brno-venkov
17463 7/582565 JM Blansko
Brno-venkov
18330 0/585025 JM Břeclav
Brno-venkov
18551 5/585033 JM Břeclav
Brno-venkov
19291 1/582735 JM Blansko
Brno-venkov
09996 1/593354 JM Vyškov
Hodonín
08410 7/540005 OL Šumperk
Olomouc
00201 1/588318 ZL Kroměříž
Zlín
04240 4/598178 MS Frýdek-Místek Karviná
15247 1/597821 MS Bruntál
Opava
01875 9/569119 MS Opava
Ostrava-město
02954 8/506711 MS Opava
Ostrava-město
04329 0/569500 MS Opava
Ostrava-město
06631 1/599549 MS Nový Jičín
Ostrava-město
10980 1/554049 MS Nový Jičín
Ostrava-město
15394 0/598739 MS Frýdek-Místek Ostrava-město
16234 5/598798 MS Frýdek-Místek Ostrava-město
17603 6/598836 MS Frýdek-Místek Ostrava-město
17859 4/510882 MS Opava
Ostrava-město
18560 4/598879 MS Frýdek-Místek Ostrava-město
18668 6/500291 MS Nový Jičín
Ostrava-město
19200 7/568449 MS Nový Jičín
Ostrava-město

Změnila se položka OKORP - kód okresu (bývalý) obce s rozšířenou působností u 13 obcí správního obvodu ORP Pohořelice.
Změnila se položka OKPO - kód okresu (bývalý) obce s pověřeným obecním úřadem celkem u 41 obcí ve správních obvodech POÚ Kostelec nad Černými Lesy, Starý Plzenec, Jablonné v Podještědí, Pohořelice a Vratimov.
Změnila se příslušnost 33 obcí do správních obvodů stavebních úřadů (odráží se ve změně položky KODST - pracovní kód stavebního
úřadu bývalý dle ISÚ, tj. podle KODOB a KODMC a také položky PORCSU - kód stavebního úřadu dle ČSÚ), podle hlášení, které zasílají
ČSÚ stavební úřady.
Změnila se položka PORCSU - kód stavebního úřadu dle ČSÚ u 106 obcí, jednak v důsledku změny příslušnosti obcí ke správním obvodům stavebních úřadů, jednak v důsledku změn v kódech 11 stavebních úřadů.
Změnila se příslušnost k finančnímu úřadu u 288 obcí v důsledku zrušení 23 finančních úřadů od 1.1.2007.
Změnila se příslušnost jedné obce k matričnímu úřadu - oprava k 1.1.2007.
Změnila se pořadová čísla (POROB, POROBA) většiny obcí ve 47 okresech, kde došlo ke změnám v zařazení obcí do okresu.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech obcí k 1.1.2007 podle údajů ČSÚ.
Změna počtu obyvatel vůči stavu k 1.1.2006 se týká 5908 obcí, tj. 95,5 % z celkového počtu obcí.
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Byly aktualizovány (opraveny) údaje o jediném nebo hlavním PSČ u 28 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje"
celou obec) podle stavu k 1.3.2007.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 07b
V okrese Žďár nad Sázavou, na základě dohody o změně hranic obcí, uzavřené mezi obcemi Strážek a Moravecké Pavlovice, přestává
být k 1.7.2007 katastrální území, část obce a ZSJ Habří součástí území obce Strážek a stává se součástí území obce Moravecké Pavlovice.
Změnilo se územní vymezení a tím i výměra a počet obyvatel 2 obcí (ZÚJ):
NAZOB, okres, kód obce/IČOB, účinnost,

Moravecké Pavlovice, Žďár n.S., kód 09857 4/596159, od 1.7.2007,
Strážek, Žďár n.S., kód 15652 3/596825, od 1.7.2007,

výměra
OB91
OB01
OBAKT (1.1.2007):
dříve
nyní
dříve nyní dříve nyní
dříve nyní
229,53 482,43
34
65 31
55
29 52
odhad
2553,12 2300,22 1004 973 980 956
928 905
odhad

Změnil se typ úřadu celkem u 48 obcí (jsou uvedeny ve skupinách podle data účinnosti a podle druhu změny a doplněny počtem obyvatel
obce):
s účinností od 12.4.2007 se změnil typ úřadu u 7 obcí: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Trhový Štěpánov
Husinec
Kladruby
Krásno
Pilníkov
Seč
Červená Řečice

OKRES
Benešov
Prachatice
Tachov
Sokolov
Trutnov
Chrudim
Pelhřimov

KODOB,KO/IČOB
16825 4/530816
04970 1/550230
06535 8/560928
07381 4/538337
12061 8/579599
14646 3/572225
02071 1/547778

Počet obyvatel k 1.1.2007
1300
1341
1430
716
1185
1647
995

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Česká republika měla od 12.4.2007 celkem 581 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 51 obnovených.
Poznámka: Obec Seč byla povýšena na město na základě dokladu, že titul města vlastnili, přestože obec není uvedena v seznamu Svazu
měst a obcí.
s účinností od 12.4.2007 se změnil typ úřadu u 17 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Čechtice
Cerhovice
Zlonice
Chotětov
Křinec
Dolní Bukovsko
Štěkeň
Mlázovice
Heraltice
Mohelno
Stařeč
Bohdalov
Sněžné
Moravská Nová Ves
Velký Újezd
Osvětimany
Litultovice

OKRES
Benešov
Beroun
Kladno
Mladá Boleslav
Nymburk
České Budějovic
Strakonice
Jičín
Třebíč
Třebíč
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Břeclav
Olomouc
Uherské Hradiště
Opava

KODOB,KO/IČOB
01888 1/529486
01761 2/531138
19333 0/533114
05323 6/535931
07629 5/537411
02882 7/544388
16329 5/551856
09724 1/573213
03836 9/590592
09805 1/591173
15526 8/591742
00608 4/595292
15145 9/596787
09879 5/584665
17979 5/505668
11635 1/592471
08601 1/507920

Počet obyvatel k 1.1.2007
1426
947
2265
859
1315
1521
827
588
352
1409
1624
1074
745
2539
1136
839
767

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika měla od 12.4.2007 celkem 159 městysů.
Poznámka: Obec Heraltice byla povýšena na městys na základě dokladu z Archivu v Třebíči, že titul městečko vlastnili, přestože obec není
uvedena v seznamu Svazu měst a obcí.
s účinností od 29.5.2007 se změnil typ úřadu u 3 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - podle § 3, odst. 2 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:
OBEC
Pavlíkov
Slabce
Okříšky

OKRES
Rakovník
Rakovník
Třebíč

KODOB,KO/IČOB Počet obyvatel k 1.1.2007
11832 0/544248
1051
14925 0/542415
725
10977 1/591301
2074

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Poznámka: Jednalo se o zcela první městyse, nově vyhlášené podle zákona o obcích, protože ve všech ostatních případech se jednalo o
obce, které byly městysem před 17.4.1954.
Česká republika měla od 29.5.2007 celkem 162 městysů, z toho 3 vyhlášené nově a 159 obnovených.
s účinností od 22.6.2007 se změnil typ úřadu u 4 obcí: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Abertamy
Chyše
Přebuz
Vysoké Veselí

OKRES
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Sokolov
Jičín

KODOB,KO/IČOB
00001 9/554979
05553 1/555207
13413 9/560596
18835 2/573809

Počet obyvatel k 1.1.2007
1418
581
87
822

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Česká republika měla od 22.6.2007 celkem 585 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 55 obnovených.
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s účinností od 22.6.2007 se změnil typ úřadu u 8 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Vrchotovy Janovice
Ledenice
Pecka
Žumberk
Úsobí
Knínice u Boskovic
Šatov
Polešovice

OKRES
Benešov
České Budějovice
Jičín
Chrudim
Havlíčkův Brod
Blansko
Znojmo
Uherské Hradiště

KODOB,KO/IČOB
18648 1/530948
07979 1/544736
11869 9/573299
19783 1/572641
17476 9/569658
06714 8/581739
16207 8/594881
12525 3/592510

Počet obyvatel k 1.1.2007
877
2255
1279
226
711
800
1178
1955

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika měla od 22.6.2007 celkem 170 městysů, z toho 3 vyhlášené nově a 167 obnovených.
s účinností od 23.10.2007 se změnil typ úřadu u 2 obcí: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Rejštejn
Mašťov

OKRES
Klatovy
Chomutov

KODOB,KO/IČOB
14009 1/557021
09228 2/563218

Počet obyvatel k 1.1.2007
232
633

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Česká republika má od 23.10.2007 celkem 587 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 57 obnovených.
s účinností od 23.10.2007 se změnil typ úřadu u 7 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Kněževes
Brozany nad Ohří
Lysice
Nosislav
Olbramovice
Troskotovice
Litenčice

OKRES
Rakovník
Litoměřice
Blansko
Brno-venkov
Znojmo
Znojmo
Kroměříž

KODOB,KO/IČOB
06686 9/541877
01289 1/564621
08966 4/582018
10486 8/584720
10993 2/594563
16855 6/594962
08527 8/588695

Počet obyvatel k 1.1.2007
994
944
1883
1244
1060
625
460

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika má od 23.10.2007 celkem 177 městysů, z toho 3 vyhlášené nově a 174 obnovených.
Změnila se příslušnost dvou obcí: Okrouhlo, Vrané nad Vltavou, okres Praha- západ ke stavebnímu úřadu: dříve Dolní Břežany, nově Jílové u Prahy, s účinností od 1.2.2007.
Byly upřesněny výměry všech obcí (jsou to součty výměr katastrálních území v obci), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31.12.2006, v územním vymezení k 1.1.2007, tak, že jsou stále uváděny v hektarech, ale nově s přesností na 4 desetinná místa (tj. na m2).
Kromě toho byly doplněny alternativní (odhadnuté) výměry okresů, které se u 32 obcí liší od oficiálních výměr.
Byly opraveny počty obyvatel 12 obcí převzetím dat z aktualizované verze Lexikonu obcí (2005, 2006, 2007):
OBEC

OKRES

KODOB,KO/IČOB

Dobřichov
Radim
Soběslav
Zvěrotice
Skalná
Velký Luh
Chvaletice
Selmice
Veselí nad Moravou
Vnorovy
Soběsuky
Zdounky

Kolín
Kolín
Tábor
Tábor
Cheb
Cheb
Pardubice
Pardubice
Hodonín
Hodonín
Kroměříž
Kroměříž

02780 4/533289
13778 2/533629
15170 0/553131
19382 8/553409
14810 5/554812
07665 1/578002
16569 7/575071
14714 1/575615
18072 6/586722
18420 9/586757
15188 2/589004
19268 6/589195

Počet obyvatel 2001
dosud
opravený
766
763
940
943
7290
7292
340
338
1668
1670
126
124
3322
3312
123
133
12261
12256
3077
3082
313
309
2027
2031

Byly aktualizovány (opraveny) údaje o jediném nebo hlavním PSČ u 5 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje"
celou obec) podle stavu k 1.11.2007.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 08a
Změnil se typ úřadu celkem u 10 obcí (jsou uvedeny ve skupinách podle data účinnosti a podle druhu změny a doplněny počtem obyvatel
obce):
s účinností od 11.3.2008 se změnil typ úřadu u 2 obcí: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Jesenice
Hora Svaté Kateřiny

OKRES
Rakovník
Most

KODOB,KO/IČOB
05869 6/541834
04177 7/567167

Počet obyvatel k 1.1.2008
1641
404

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Česká republika má od 11.3.2008 celkem 589 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 59 obnovených.
s účinností od 11.3.2008 se změnil typ úřadu u 8 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Bezno
Březno
Davle
Všeruby
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OKRES
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Praha-západ
Domažlice

KODOB,KO/IČOB
00382 4/535478
01446 0/535583
02481 3/539163
18734 8/554456

Počet obyvatel k 1.1.2008
864
769
1323
824

Svatava
Černý Důl
Kunvald
Kamenice

Sokolov
Trutnov
Ústí nad Orlicí
Jihlava

16002 4/538434
02067 2/579114
07749 6/580503
06255 3/587346

1660
799
1017
1768

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika má od 11.3.2008 celkem 185 městysů, z toho 3 vyhlášené nově a 182 obnovených.
Změnila se příslušnost čtyř obcí ke stavebnímu úřadu:
Obec (okres)

ICOB

Horní Bludovice (Frýdek-Místek)
Tatce (Kolín)
Nebílovy (Plzeň-jih)
Hazlov (Cheb)

598178
537888
540340
554545

stavební úřad
dříve
Frýdek-Místek
Sadská
Starý Plzenec
Františkovy Lázně

nově
Havířov
Pečky
Přeštice
Aš

účinnost od
1.7.2007
1.1.2008
1.1.2008
1.1.2008

Byly aktualizovány výměry všech obcí (jsou to součty výměr katastrálních území v kraji), podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31.12.2007, v územním vymezení k 1.1.2008.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS v případě obcí, které zahrnují územní přesah na k.ú. v jiné obci, na základě hodnot výměr
k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2008.
Byly aktualizovány počty obyvatel všech obcí k 1.1.2008 podle údajů ČSÚ.
Byl aktualizován (opraven) údaj o jediném nebo hlavním PSČ u 1 obce (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje" celou
obec) podle stavu k 1.4.2008.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 08b
Změnil se typ úřadu celkem u 16 obcí (jsou uvedeny ve skupinách podle data účinnosti a podle druhu změny a doplněny počtem obyvatel
obce):
- s účinností od 23.4.2008 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Andělská Hora

OKRES
Bruntál

KODOB,KO/IČOB
16041 5/551929

Počet obyvatel k 1.1.2008
365

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Česká republika měla od 23.4.2008 celkem 590 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 60 obnovených.
- s účinností 23.4.2008 se změnil typ úřadu u 4 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Batelov
Švábenice
Dřevohostice
Pozlovice

OKRES
Jihlava
Vyškov
Přerov
Zlín

KODOB,KO/IČOB
00114 7/586862
16452 6/593621
03302 2/513229
12688 8/549401

Počet obyvatel k 1.1.2008
2331
952
1577
1186

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika má od 23.4.2008 celkem 189 městysů, z toho 3 vyhlášené nově a 186 obnovených.
- s účinností 27.6.2008 se změnil typ úřadu u 4 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Brodce
Malšice
Nový Rychnov
Mikulovice

OKRES
Mladá Boleslav
Tábor
Pelhřimov
Znojmo

KODOB,KO/IČOB
01268 8/535559
09127 8/552666
10788 3/548464
09439 1/594431

Počet obyvatel k 1.1.2008
953
1767
956
620

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika má od 27.6.2008 celkem 193 městysů, z toho 3 vyhlášené nově a 190 obnovených.
- s účinností od 24.9.2008 se změnil typ úřadu u 2 obcí: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Nalžovské Hory
Nasavrky

OKRES
Klatovy
Chrudim

KODOB,KO/IČOB
10152 4/556751
10163 0/571911

Počet obyvatel k 1.1.2008
1221
1614

Poznámka: Obec Nasavrky byla povýšena na město, přestože obec není uvedena v seznamu Svazu měst a obcí jakožto město (před rokem 1954 byla pouze městysem).
Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Česká republika má od 24.9.2008 celkem 592 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 62 obnovených.
- s účinností 24.9.2008 se změnil typ úřadu u 3 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Drásov
Veverská Bítýška
Lukov

OKRES
Brno-venkov
Brno-venkov
Znojmo

KODOB,KO/IČOB
03210 7/582972
18130 7/584100
08899 4/594393

Počet obyvatel k 1.1.2008
1181
2888
258

Poznámka: Obce Drásov a Lukov byly povýšeny na městys, přestože nejsou uvedeny v seznamu Svazu měst a obcí (v období 1850-1954
nebyly městysy), byly však městysy před rokem 1850.
Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika měla od 24.9.2008 celkem 196 městysů, z toho 3 vyhlášené nově a 193 obnovených.
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- s účinností 10.11.2008 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Zvíkovec

OKRES
Rokycany

KODOB,KO/IČOB
19397 6/541061

Počet obyvatel k 1.1.2008
172

Poznámka: Obce Zvíkovec byla povýšena na městys, přestože není uvedena v seznamu Svazu měst a obcí (v období 1850-1954 nebyla
městysem), byla však městysem před rokem 1850.
Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika měla od 10.11.2008 celkem 197 městysů, z toho 3 vyhlášené nově a 194 obnovených.
- s účinností 11.11.2008 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní úřad městyse - podle § 3, odst. 2 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:
OBEC
Ševětín

OKRES
České Budějovice

KODOB,KO/IČOB
16245 1/545121

Počet obyvatel k 1.1.2008
1347

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika má od 11.11.2008 celkem 198 městysů, z toho 4 vyhlášené nově a 194 obnovených.
Změnila se příslušnost pěti obcí ke stavebnímu úřadu:
Obec (okres)

ICOB

Radvanice (Trutnov)
Dolní Domaslavice (Frýdek-Místek)
Lučina (Frýdek-Místek)
Soběšovice (Frýdek-Místek)
Žermanice (Frýdek-Místek)

579629
598101
598399
568791
568163

stavební úřad
dříve
Radvanice
Lučina
Lučina
Lučina
Lučina

nově
účinnost od
Trutnov
1.4.2008
Frýdek-Místek 1.7.2008
Frýdek-Místek 1.7.2008
Frýdek-Místek 1.7.2008
Frýdek-Místek 1.7.2008

Byl aktualizován (opraven) údaj o jediném nebo hlavním PSČ u 2 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje" celou
obec) podle stavu k 1.11.2008.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 09a
Vznikla nová obec s účinností od 1.1.2009: Obec (název, okres, kód, IČOB vyčleněna z obce (název, kód, IČOB)

Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín, kód 19590 1/500011, vyčleněna z obce Zlín 03556 4/585068.
Obec Želechovice na Dřevnicí se nečlení na části, tj. z hlediska územní identifikace má jedinou část 19590 1 Želechovice nad Dřevnicí,
vymezením je shodná s katastrálním územím (a ÚTJ) 79590 9 Želechovice nad Dřevnicí a zahrnuje dvě ZSJ: 19589 8 0 Obůrky-Paseky
a 19590 1 0 Želechovice nad Dřevnicí.

Zanikla jedna obec s účinností od 1.1.2009:

S účinností od 1.1.2009 (ukončení platnosti 31.12.2008) zaniká obec Nemíž (kód ISÚ 10316 1, IČOB 530255), okres Benešov, sloučením s obcí Tehov (kód ISÚ 16529 8, IČOB 530751), na základě dohody mezi obcemi..

Česká republika má od 1.1.2009 stále 6249 obcí (včetně pěti vojenských újezdů), tj. stejný počet jako v roce 2008, vzhledem k tomu, že k
1.1.2009 jedna obec (Želechovice nad Dřevnicí v okrese Zlín) vznikla a jedna obec (Nemíž v okrese Benešov) zanikla. Stejně tak se nezměnil počet měst, městysů a obcí, protože obě obce (vzniklá i zaniklá) mají obecní úřad.
Změnil se typ úřadu celkem u 4 obcí (jsou uvedeny ve skupinách podle data účinnosti a podle druhu změny a doplněny počtem obyvatel
obce):
s účinností od 23.1.2009 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Jesenice
Hora Svaté Kateřiny

OKRES
Rakovník
Most

KODOB,KO/IČOB
05869 6/541834
04177 7/567167

Počet obyvatel k 1.1.2008
1641
404

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Česká republika má od 11.3.2008 celkem 589 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 59 obnovených.
s účinností od 11.3.2008 se změnil typ úřadu u 8 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Rožďalovice

OKRES
Nymburk

KODOB,KO/IČOB
14268 9/537756

Počet obyvatel k 1.1.2009
1634

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Česká republika má od 23.1.2009 celkem 593 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 63 obnovených.
s účinností od 23.1.2009 se změnil typ úřadu u 3 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Větrný Jeníkov
Rokytnice nad Rokytnou
Brodek u Přerova

OKRES
Jihlava
Třebíč
Přerov

KODOB,KO/IČOB
18111 1/588121
14099 6/591611
01275 1/512800

Počet obyvatel k 1.1.2009
603
869
2067

Ve všech těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika má od 23.1.2009 celkem 201 městysů, z toho 4 vyhlášené nově a 197 obnovených.
Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991, 2001 a aktuální u 3 obcí:
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
OB91,dříve OB91 OB01,dříve OB01, OBAKT,dříve OBAKT
16529 8/530751 Tehov
200
153
329
292
339
296
v okrese Benešov, od 1.1.2009, v důsledku připojení obce Nemíž,
03556 4/585068 Zlín
81 146 83 126 78 833 80 854 75 860 77 803
19590 1/500011 Želechovice nad Dřevnicí 1 980
0
2 021
0 1 943
0
v okrese Zlín, od 1.1.2009, v důsledku vzniku obce Želechovice nad Dřevnicí, odloučením od obce Zlín.

Mění se pořadové číslo všech obcí (POROB, POROBA) v okrese Benešov, které následují abecedně za bývalou obcí Nemíž a obce Žlutava v okrese Zlín, která následuje za nově vzniklou obcí Želechovice nad Dřevnicí (ta má POROB, POROBA = 88).
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Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech obcí (jsou to součty výměr katastrálních území v obci), podle údajů Zeměměřického úřadu,
dle stavu k 31.12.2008, v územním vymezení k 1.1.2009.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě obcí, které zahrnují územní přesah na k.ú. v jiné obci nebo je od nich
takový přesah odloučen, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2008 a podle grafických vrstev RSO k
1.1.2009.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech obcí k 1.1.2009 podle údajů ČSÚ.
Byl aktualizován (opraven) údaj o jediném nebo hlavním PSČ u 4 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje" celou
obec) podle stavu k 1.3.2009.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 09b
Změnil se typ úřadu celkem u 4 obcí (jsou uvedeny ve skupinách podle data účinnosti a podle druhu změny a doplněny počtem obyvatel
obce):
s účinností od 31.3.2009 se změnil typ úřadu u 2 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Běhařovice
Oleksovice

OKRES
Znojmo
Znojmo

KODOB,KO/IČOB
00142 2/593737
11012 4/594571

Počet obyvatel k 1.1.2009
402
693

V obou těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika měla od 31.3.2009 celkem 203 městysů, z toho 4 vyhlášené nově a 199 obnovených.
S účinností od 23.4.2009 se změnil typ úřadu u 2 obcí: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Přídolí
Koloveč

OKRES
Český Krumlov
Domažlice

KODOB,KO/IČOB
13586 1/545724
06857 8/553816

Počet obyvatel k 1.1.2009
654
980

V obou těchto případech se změnil název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika měla od 23.4.2009 celkem 205 městysů, z toho 4 vyhlášené nově a 201 obnovených.
S účinností od 17.9.2009 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní úřad městyse - 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:
OBEC
Dolní Čermná

OKRES
KODOB,KO/IČOB Počet obyvatel k 1.1.2009
Ústí nad Orlicí 02888 6/580112 1331

Mění se název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název:
Úřad městyse + název obce.
Česká republika má od 17.9.2009 celkem 206 městysů, z toho 4 vyhlášené nově a 202 obnovených.
Změnila se hranice mezi obcemi Petrovice a Telnice v okrese Ústí nad Labem tak, že větší část ZSJ Adolfov (dříve kód 07397 1 0, nově
kód 32251 2 0) přešla z obce Petrovice do obce Telnice, s účinností od 2.3.2009 (dodatečné oznámení), na základě dohody mezi obcemi.
Tím se změnil přepočtený počet obyvatel k roku 1991 i 2001:
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
12009 0/568147 Petrovice
16572 7/568295 Telnice

OB91,dř. OB91 OB01,dř.OB01, OBAKT,dř. OBAKT
596 596 619 622 896 896
515 515 580 577 682 682

Pozn. V roce 1991 nebyla ZSJ Adolfov samostatně sčítána, v současnosti má nejspíše nulový počet obyvatel.
Při této příležitosti se změnila u obou obcí i položka VYMERU (odhad výměry podle GIS).
ICOB NAZOB
VYMERU nově
VYMERU dříve
568147 Petrovice
5117,5027
5233,5962
568265 Telnice
1130,9136
1014,8201
Mění se příslušnost 5 obcí ke stavebnímu úřadu - dříve Sušice ZJSOP 305811, nově Kašperské Hory ZJSOP 309611.
Změna se týká obcí:
542091 Horská Kvilda
556432 Kašperské Hory
542148 Modrava
557021 Rejštejn
557111 Srní.
V souvislosti s údržbou a aktualizací soustavy souřadnic definičních bodů ZSJ byly upraveny souřadnice definičních bodů 12 obcí, v návaznosti na úpravu souřadnic reprezentativních (referenčních) ZSJ.
Byl aktualizován (opraven) údaj o jediném nebo hlavním PSČ u 12 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje" celou
obec) podle stavu k 1.10.2009.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 10a
Vznikla nová obec s účinností od 1.1.2010: Obec (název, okres, kód, IČOB), vyčleněna z obce (název, kód, IČOB)

Petrov nad Desnou, okres Šumperk, kód 11979 2/500020, vyčleněna z obce Sobotín 15206 4/540986.
Obec Petrov nad Desnou má dvě části obce: 11979 2 Petrov nad Desnou a 11980 6 Terezín, vymezením je shodná s katastrálním územím (a ÚTJ) 71979 0 Petrov nad Desnou.
Obec má typ úřadu v obci: Obecní úřad Petrov nad Desnou a PSČ 788 14 (jako hlavní PSČ). Příslušnost do správních obvodů POÚ,
ORP, matričního úřadu, stavebního úřadu i finančního úřadu se nemění, tj. je stejná jako u obce Sobotín.

Česká republika má od 1.1.2010 celkem 6250 obcí (včetně pěti vojenských újezdů).
Změnil se typ úřadu celkem u 2 obcí (jsou uvedeny podle data účinnosti a podle druhu změny a doplněny počtem obyvatel obce)::
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s účinností od 1.4.2010 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní městský - podle § 3, odst. 3 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::
OBEC
Rabí

OKRES
Klatovy

KODOB,KO/IČOB
13711 1/557013

Počet obyvatel k 1.1.2010
479

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Česká republika má od 1.4.2010 celkem 594 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 64 obnovených;
s účinností od 1.4.2010 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní úřad městyse - podle § 3, odst. 4 zákona č. 234/2006 Sb. ze dne
25.dubna 2006, kterým se mění č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
OBEC
Strážný

OKRES
Prachatice

KODOB,KO/IČOB
15668 0/550531

Počet obyvatel k 1.1.2009
443

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad + název obce na nový název: Úřad městyse + název obce.
Česká republika má od 1.4.2010 celkem 207 městysů, z toho 4 vyhlášené nově a 203 obnovených.
Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991, 2001 a aktuální u 2 obcí:

KODOB,KO/IČOB, NAZOB
výměra, dř. výměra OB91,dř.OB91 OB01,dř.OB01, OBAKT,dř.OBAKT
11979 2/500020 Petrov nad Desnou 1208,7011 (nová)
1271 (nová) 1261 (nová)
339 (nová)
15206 4/540986 Sobotín
3190,6608 4399,3619 1236 2507 1251 2512
1243 2416
Položka OBAKT = počet obyvatel aktuální, tj. nyní k 1.1.2010.

Změnilo se pořadové číslo obce v okrese:

KODOB,KO/IČOB, NAZOB
11979 2/500020 Petrov nad Desnou

POROB,POROBA
051
050

dříve: POROB,POROBA
(nová) (nová)

Současně se změnila (zvýšila se o jedničku) všechna pořadová čísla obcí v okrese Šumperk, které následují abecedně za novou obcí (Písařov až Zvole). Nemění se pouze položka POROB pro obec Šumperk, která podle této položky zůstává na prvním místě v okrese (001).
Změnila se příslušnost dvou obcí k matričnímu úřadu (a jedna obec je nová):
IČOB, NAZOB
500020 Petrov nad Desnou
509841 Raduň
511161 Vršovice

matriční úřad - KODMA/PCMAT
nově: Městský úřad Šumperk - Matrika
nově: Obecní úřad Raduň - Matrika
dříve: Magistrát města Opavy - Matrika
nově: Obecní úřad Raduň- Matrika
dříve: Magistrát města Opavy – Matrika

16426/10472
13882/12793
11156/12440
13882/12793
11156/12440

Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech obcí (jsou to součty výměr katastrálních území v obci), podle údajů Zeměměřického úřadu,
dle stavu k 31.12.2009, v územním vymezení k 1.1.2010.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě obcí, které zahrnují územní přesah na k.ú. v jiné obci nebo je od nich
takový přesah odloučen, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2009 a podle grafických vrstev RSO k
1.1.2010. Výměry byly součástí aktualizované verze k 1.1.2010.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech obcí k 1.1.2010 podle údajů ČSÚ.
Byl aktualizován (opraven) údaj o jediném nebo hlavním PSČ u 2 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje" celou
obec) podle stavu k 1.5.2010.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 10b
Změnila se příslušnost 5 obcí k matričnímu úřadu:

IČOB, NAZOB
matriční úřad - KODMA/PCMAT
538426 Kunice (okres Praha-východ) nově: Obecní úřad Velké Popovice - Matrika 17934/01546
dříve: Městský úřad Mnichovice - Matrika 09754/01490
539325 Jesenice (okres Praha-západ)
539597 Psáry (okres Praha-západ)
513458 Vestec (okres Praha-západ)
nově: Obecní úřad Jesenice - Matrika 05861/12807
dříve: Městský úřad Jílové u Prahy - Matrika 06009/01635
594628 Plaveč (okres Znojmo)
nově: Městský úřad Znojmo - Matrika 19341/09482
dříve: Úřad městyse Mikulovice - Matrika 09439/09571

Změnila se příslušnost jedné obce ke stavebnímu úřadu:
IČOB, NAZOB
580694 Němčice (okres Svitavy)

ZJSOP, NAZEVSU
nově 511411 Městský úřad Litomyšl - Stavební úřad
dříve 512111 Městský úřad Česká Třebová - Stavební úřad

V souvislosti s údržbou a aktualizací soustavy souřadnic definičních bodů ZSJ dílů byly upraveny souřadnice definičních bodů 4 obcí, v
návaznosti na úpravu souřadnic reprezentativních (referenčních) ZSJ.
Byl aktualizován (opraven) údaj o jediném nebo hlavním PSČ u 3 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje" celou
obec) podle stavu k 1.12.2010.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 11a
Vznikla nová obec s účinností od 1.1.2011: Obec (název, okres, kód, IČOB), vyčleněna z obce (název, kód, IČOB)

Libhošť , okres Nový Jičín, kód 08268 6/500046, vyčleněna z obce Nový Jičín 10741 7/599191.
Obec Libhošť se nečlení na části, tj. z hlediska územní identifikace má jedinou část 08268 6 Libhošť, vymezením je shodná s katastrálním územím (a ÚTJ) 68268 3 Libhošť a zahrnuje jedinou ZSJ a jediný ZSJ díl: 08268 6 0 Libhošť .
Obec má typ úřadu v obci: Obecní úřad Libhošť a PSČ 742 57. Příslušnost do správních obvodů POÚ, ORP, matričního úřadu, stavebního úřadu i finančního úřadu se nemění, tj. je stejná jako u obce Nový Jičín.

Česká republika má od 1.1.2011 celkem 6251 obcí (včetně pěti vojenských újezdů).
Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991, 2001 a aktuální u 2 obcí:
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
08268 6/500046 Libhošť
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výměra, dř. výměra OB91,dř.OB91 OB01,dř.OB01, OBAKT,dř.OBAKT
817,8602 (nová)
1561 (nová) 1645 (nová) (1577) (nová)

10741 7/599191 Nový Jičín
3651,6668 4469,5270 24899 26460 25325 26970 (24285) 25862
Položka OBAKT = počet obyvatel aktuální, tj. zatím stále k 1.1.2010, je odhad.

Změnilo se pořadové číslo obce v okrese:

KODOB,KO/IČOB, NAZOB
08268 6/500046 Libhošť

POROB,POROBA
024
023

dříve: POROB,POROBA
(nová) (nová)

Současně se mění (zvyšují o jedničku) všechna pořadová čísla obcí v okrese Nový Jičín, které následují abecedně za novou obcí (Lichnov
až Životice u Nového Jičína). Nemění se pouze položka POROB pro obec Nový Jičín, která podle této položky zůstává na prvním místě
v okrese (001).
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech obcí (jsou to součty výměr katastrálních území v obci), podle údajů Zeměměřického úřadu,
dle stavu k 31.12.2010, v územním vymezení k 1.1.2011.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě obcí, které zahrnují územní přesah na k.ú. v jiné obci nebo je od nich
takový přesah odloučen, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2010 a podle grafických vrstev RSO
k 1.1.2011.
Byl aktualizován (opraven) údaj o jediném nebo hlavním PSČ u 6 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje" celou
obec) podle stavu k 1.3.2011.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 11b
Změnil se typ úřadu celkem u 7 obcí (jsou uvedeny podle data účinnosti a podle druhu změny a doplněny počtem obyvatel obce)::
s účinností od 25.1.2011 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní úřad městyse (obnovený) - 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:
OBEC
Stádlec

OKRES
Tábor

KODOB,KO/IČOB
15322 2/553140

Počet obyvatel k 1.1.2011
573

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad Stádlec na nový název: Úřad městyse Stádlec.
Česká republika měla od 25.1.2011 celkem 208 městysů, z toho 4 vyhlášené nově a 204 obnovených,
s účinností od 3.2.2011 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní městský (nový) - podle § 3, odst. 1 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:
OBEC
Paskov

OKRES
Frýdek-Místek

KODOB,KO/IČOB
11821 4/598569

Počet obyvatel k 1.1.2011
3939

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad Paskov na nový název: Městský úřad Paskov. Pozn.: Obec Paskov byla historickým městysem, toto postavení městyse však obnoveno nebylo, nýbrž obec byla stanovena městem (novým).
Česká republika měla od 3.2.2011 celkem 595 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 64 obnovených;
s účinností od 17.3.2011 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní úřad městyse (obnovený) - 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:
OBEC
Nová Říše

OKRES
Jihlava

KODOB,KO/IČOB
10526 1/587591

Počet obyvatel k 1.1.2011
873

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad Nová Říše na nový název: Úřad městyse Nová Říše.
Česká republika má od 17.3.2011 celkem 209 městysů, z toho 4 vyhlášené nově a 205 obnovených
s účinností od 17.3.2011 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní městský (obnovený) - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Proseč

OKRES
Chrudim

KODOB,KO/IČOB
13318 3/572080

Počet obyvatel k 1.1.2011
2173

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad Proseč na nový název: Městský úřad Proseč.
Česká republika měla od 17.3.2011 celkem 596 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 65 obnovených.
s účinností od 19.4.2011 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní městský (obnovený) - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Hrochův Týnec

OKRES
Chrudim

KODOB,KO/IČOB
04829 1/571491

Počet obyvatel k 1.1.2011
1930

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad Hrochův Týnec na nový název: Městský úřad Hrochův Týnec.
Česká republika má od 19.4.2011 celkem 597 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 66 obnovených.
s účinností od 17.10.2011 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní městský (obnovený) - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
Jistebnice

OKRES
Tábor

KODOB,KO/IČOB
06117 4/552534

Počet obyvatel k 1.1.2011
2021

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad Jistebnice na nový název: Městský úřad Jistebnice.
Česká republika má od 19.4.2011 celkem 598 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 67 obnovených.
s účinností od 29.11.2011 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní úřad městyse (obnovený) - 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:
OBEC
Vysoký Chlumec

OKRES
Příbram

KODOB,KO/IČOB
10526 1/587591

Počet obyvatel k 1.1.2011
873

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad Vysoký Chlumec na nový název:Úřad městyse Vysoký Chlumec.
Česká republika má od 29.11.2011 celkem 210 městysů, z toho 4 vyhlášené nově a 206 obnovených
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech obcí k 1.1.2011, podle údajů ČSÚ.
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech obcí (jsou to součty výměr katastrálních území v obci), podle údajů Zeměměřického úřadu,
dle stavu k 31.12.2010, v územním vymezení k 1.1.2011.
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Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě obcí, které zahrnují územní přesah na k.ú. v jiné obci nebo je od nich
takový přesah odloučen, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2010 a podle grafických vrstev RSO
k 1.11.2011.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 12a
Změnil se typ úřadu celkem u 6 obcí (jsou uvedeny podle data účinnosti a podle druhu změny a doplněny počtem obyvatel obce):
s účinností od 29.2.2012: dříve obecní,nyní městský (obnovený) - podle § 3, odst. 3 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:
OBEC
OKRES
Krásná Hora nad Vltavou Příbram
Všeruby
Plzeň-sever
Krásné Údolí
Karlovy Vary

KODOB,KO/IČOB
073521/540552
187372/559628
073741/555304

Počet obyvatel k 1.1.2012
1109
1240
421

Změnil se název úřadu v těchto 3 obcích: Obecní úřad + název obce na nový název: Městský úřad + název obce.
Česká republika má od 29.2.2012 celkem 601 měst (včetně Prahy a 23 statutárních měst), z toho 70 obnovených a 210 městysů, z toho
206 obnovených.
s účinností od 12.3.2012: Změnil se typ obce a tím úřadu celkem u 2 obcí, s účinností od 12.3.2012: dříve město s městským úřadem,
nově statutární město s magistrátem - podle zákona č. 72/2012 Sb. ze 7. února 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
OBEC (kód, název)
OKRES (kód, název) Počet obyvatel k 1.1.2012
563510 Jablonec nad Nisou 5102 Jablonec nad Nisou
45206
589250 Prostějov

7103 Prostějov

44387

Datum účinnosti
název úřadu
od 12.3.2012 název úřadu dříve: Městský úřad Jablonec nad Nisou,
nově: Magistrát města Jablonec nad Nisou
od 12.3.2012
název úřadu dříve: Městský úřad Prostějov,
nově: Magistrát města Prostějova

Česká republika má od 12.3.2012 stále celkem 601 měst (včetně Prahy a 25 statutárních měst), z toho 70 obnovených a 210 městysů, z
toho 206 obnovených.

s účinností od 15.3.2012: Změnil se typ úřadu u 1 obce, s účinností od 15.3.2012: dříve obecní, nyní úřad městyse (obnovený) - 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:
OBEC (kód, název)
534439 Suchdol

OKRES (kód, název)
2105 Kutná Hora

Počet obyvatel k 1.1.2012
Datum účinnosti
název úřadu
1122
od 15.3.2012
název úřadu dříve: Obecní úřad Suchdol,
nově: Úřad městyse Suchdol

Česká republika má od 15.3.2012 stále celkem 601 měst (včetně Prahy a 25 statutárních měst), z toho 70 obnovených a 211 městysů, z
toho 207 obnovených.
Změnila se příslušnost obce
598968 Dolní Lutyně (okres 8103 Karviná) do správního obvodu ORP, s účinností od 1.1.2012: dříve 8118 Orlová, nově 8102 Bohumín.
Změnila se příslušnost obce
598968 Dolní Lutyně (okres 8103 Karviná) do správního obvodu POÚ, s účinností od 1.1.2012: dříve 8118 Orlová, nově 8102 Bohumín.
Změnila se příslušnost obce
598968 Dolní Lutyně (okres 8103 Karviná) do správního obvodu finančního úřadu, s účinností od 1.1.2012: dříve Finanční úřad v Orlové,
nově Finanční úřad v Bohumíně, na základě zákona č. 444/2005, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle této novely je územní vymezení správních obvodů finančních úřadů
dáno výčtem správních obvodů ORP (mimo Prahu, Brno a Ostravu). Při změně příslušnosti obce do správního obvodu ORP došlo automaticky ke změně příslušnosti obce do správního obvodu finančního úřadu.
Změnila se příslušnost 3 obcí ke stavebnímu úřadu, S účinností od 1.1.2012:
ICOB

NAZOB

OKRES

537977

Vrbová Lhota

(okres 2108 Nymburk)

562017

Ralsko

(okres 5101 Česká Lípa)

579220

Havlovice

(okres 5205 Trutnov)

stavební úřad (KODST/ZJSOP, nazevsu)

dříve 11882/202711 Městský úřad Pečky - Stavební úřad
nově 12349/206214 Městský úřad Poděbrady - Stavební úřad
dříve 09525/500611 Městský úřad Mimoň - Stavební úřad
nově 15646/500811 Městský úřad Stráž pod Ralskem - Stavební úřad
dříve 16902/508114 Městský úřad Trutnov - Stavební úřad
nově 17465/508211 Městský úřad Úpice - Stavební úřad

Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech obcí z údajů SLDB 2011, podle údajů ČSÚ (předběžné výsledky SLDB).
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech obcí (jsou to součty výměr katastrálních území v obci), podle údajů Zeměměřického úřadu,
dle stavu k 31.12.2011, v územním vymezení k 1.1.2012.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě obcí, které zahrnují územní přesah na k.ú. v jiné obci nebo je od nich
takový přesah odloučen, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2011 a podle grafických vrstev RSO k
1.1.2012.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech obcí k 1.1.2012 podle údajů ČSÚ.
Byl aktualizován (opraven) údaj o jediném nebo hlavním PSČ u 6 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje" celou
obec) podle stavu k 1.3.2012.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 12b
Vznikly dvě nové obec s účinností od 1.1.2013: Obec (název, okres, kód, IČOB), vyčleněna z obce (název, kód, IČOB)
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Krhová, okr. 7203 Vsetín, kód 500062,
Poličná, okr. 7203 Vsetín, kód 500071,
obě vyčleněny z obce 545058 Valašské Meziříčí.okres Nový Jičín, kód 500046,
Obec Krhová se nečlení na části, tj. z hlediska územní identifikace má jedinou část obce 17650 8 Krhová, vymezením je shodná s katastrálním územím (a ÚTJ) 77650 5 Krhová a zahrnuje jedinou ZSJ a jediný ZSJ díl: 17650 8 0 Krhová.
Obec má typ úřadu v obci: Obecní úřad Krhová a PSČ 742 57. Příslušnost do správních obvodů POÚ, ORP, matričního úřadu, stavebního úřadu i finančního úřadu se nemění, tj. je stejná jako u obce Valašské Meziříčí.
Obec Poličná se nečlení na části, tj. z hlediska územní identifikace má jedinou část obce 12545 8 Poličná, vymezením je shodná s katastrálním územím (a ÚTJ) 72545 5 Poličná a zahrnuje jednu ZSJ a ZSJ díl 12545 8 0 Poličná, protože dvě dosavadní ZSJ 31569 9 0 Zákračí a 31570 2 0 Vystrkov se ruší při příležitosti převedení ZSJ ve městě (urbanistických obvodů) na ZSJ mimo města.
Obec má typ úřadu v obci: Obecní úřad Poličná a PSČ 757 01. Příslušnost do správních obvodů POÚ, ORP, matričního úřadu, stavebního úřadu i finančního úřadu se nemění, tj. je stejná jako u obce Valašské Meziříčí.

Česká republika má od 1.1.2013 celkem 6253 obcí (včetně pěti vojenských újezdů).
Změnil se typ úřadu celkem u 2 obcí (jsou uvedeny podle data účinnosti a podle druhu změny a doplněny počtem obyvatel obce):
s účinností od 21.8.2012 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní městský (nový) - podle § 3, odst. 1 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:
OBEC
Chlumec

OKRES
KODOB,KO/IČOB
4207 Ústí nad Labem 05179 9/568015

Počet obyvatel k 1.1.2012
4535

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad Chlumec na nový název: Městský úřad Chlumec.
Česká republika měla od 21.8.2012 nově celkem 602 měst (včetně Prahy a 25 statutárních měst), z toho 70 obnovených a stále 211 městysů, z toho 207 obnovených.
s účinností od 17.10.2012 se změnil typ úřadu u 1 obce: dříve obecní, nyní úřad městyse (obnovený) - 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:
OBEC
Načeradec

OKRES
2101 Benešov

KODOB,KO/IČOB
10099 4/530212

Počet obyvatel k 1.1.2012
1025

Změnil se název úřadu v obci: Obecní úřad Načeradec na nový název: Úřad městyse Načeradec.
Česká republika má od 17.10.2012 stále celkem 602 měst (včetně Prahy a 25 statutárních měst), z toho 70 obnovených a nově 212 městysů, z toho 208 obnovených.
Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991, 2001 a aktuální u 3 obcí:
IČOB, NAZOB
výměra, dř. výměra
500062 Krhová
805,3530 (nová)
500071 Poličná
1106,5300 (nová)
545058 Valašské Meziříčí 3543,4905 5455,3735
Položka OBAKT = počet obyvatel aktuální, nově k 1.1.2013.

Změnilo se pořadové číslo obce v okrese:
IČOB, NAZOB
500062 Krhová
500071 Poličná

OB91,dř.OB91
1704 (nová)
1607 (nová)
24864 28175

POROB,POROBA
021
020
038
037

OB01,dř.OB01, OBAKT,dř.OBAKT
1787 (nová)
1998 (nová)
1651 (nová)
1699 (nová)
24130 27568
22926 26623

dříve: POROB,POROBA
(nová)
(nová)
(nová)
(nová)

Současně se mění (zvyšují o jedničku) všechna pořadová čísla obcí v okrese Vsetín, které následují abecedně za novou obcí Krhová (Kunovice až Police) a dále se mění (zvyšují o dvojku) všechna pořadová čísla obcí v okrese Vsetín, které následují abecedně za novou obcí
Poličná (Pozděchov až Zubří). Nemění se pouze položka POROB pro obec Vsetín, která podle této položky zůstává na prvním místě
v okrese (001).
Změnila se příslušnost všech obcí správních obvodů pověřeného obecního úřadu Čelákovice, Odolena Voda, Úvaly a Nepomuk, k finančnímu úřadu (nově územnímu pracovišti) s účinností od 1.1.2013:
obce SO POÚ Čelákovice, Odolena Voda, Úvaly
dříve 0574 Brandýs n.L.-St.Boleslav nově 0582 Praha-východ
obce SO POÚ Nepomuk
dříve 1414 Blovice
nově 4065 Nepomuk.
Vazby jsou obsaženy v souboru ÚTJ.
Byly opraveny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech obcí z údajů SLDB 2011, podle údajů ČSÚ (předběžné výsledky byly nahrazeny
definitivními výsledky podle obvyklého pobytu).
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu (OB11OBV, shodné s položkou OB11) a podle trvalého
pobytu (OB11TRV).
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech obcí (jsou to součty výměr katastrálních území v obci), podle údajů Zeměměřického úřadu,
dle stavu k 31.12.2012, v územním vymezení k 1.1.2013.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě obcí, které zahrnují územní přesah na k.ú. v jiné obci nebo je od nich
takový přesah odloučen, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2012 a podle grafických vrstev RSO k
1.1.2013.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech obcí k 1.1.2013 podle údajů ČSÚ.
Byl aktualizován (opraven) údaj o jediném nebo hlavním PSČ u 4 obcí (PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje" celou
obec) podle stavu k 1.3.2013. 1.2013.
OBCE A VOJENSKÉ ÚJEZDY 13a
Doplněny zkrácené názvy úřadů:
NAZMA - zkrácený název matričního úřadu, v případě Prahy a Brna doplněno "viz jednotlivé městské části", v případě Plzně, Ústí nad Labem a Ostravy doplněno "viz jednotlivé městské obvody",
NAZST - zkrácený název stavebního úřadu, v případě Prahy a Brna doplněno "viz jednotlivé městské části", v případě Plzně a Ostravy
doplněno "viz jednotlivé městské obvody",
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NAZFI - zkrácený název územního pracoviště finančního úřadu, v případě Prahy a Brna doplněno "viz jednotlivé městské části", v případě
Ostravy doplněno "viz jednotlivé městské obvody".
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf.

STATUTÁRNÍ MĚSTA
STATUTÁRNÍ MĚSTA 13a
Doplněna položka NAZEVUR - plný název úřadu (magistrátu).

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 05a
Do souboru ORP byla doplněna položka NAZORP (název obce s rozšířenou působností) tak, aby se odlišila od položky NAZOB (název
obce). Rozdíl je pouze v záznamu:
NAZOB
Praha

NAZORP
Hlavní město Praha

Jde o formální úpravu, protože území Hlavního města Prahy jakožto kraje se nečlení na správní obvody ORP, v číselníku však musí být,
aby správní obvody ORP pokrývaly území celé ČR.
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 07a
Změnila se příslušnost 1 obce s rozšířenou působností (ORP) do okresu:
Název obce
Pohořelice

CISORP,kraj,dříve okres 6213
JM
Břeclav

nyní okres
Brno-venkov

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 12a
Do souboru byly doplněny údaje o výměře správního obvodu, počtech obyvatel a definičním bodu.
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 12b
Byly opraveny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech obvodů z údajů SLDB 2011 (jsou to součty počtu obyvatel obcí k 26.3.2011), podle údajů ČSÚ (předběžné výsledky byly nahrazeny definitivními výsledky podle obvyklého pobytu).
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu (OB11OBV, shodné s položkou OB11) a podle trvalého
pobytu (OB11TRV).
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech obvodů (jsou to součty výměr katastrálních území v obvodu), podle údajů Zeměměřického
úřadu, dle stavu k 31.12.2012, v územním vymezení k 1.1.2013.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě obvodů, ve kterých je obec s územním přesahem na k.ú. v jiné obci a
jiném obvodě a obvodů, ve kterých je obec, od níž je takový přesah odloučen, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického
úřadu k 31.12.2012 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2013.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech obvodů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v obvodu k 1.1.2013 podle údajů ČSÚ.
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 13a
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf.

POVĚŘENÉ OBECNÍ ÚŘADY
POVĚŘENÉ OBECNÍ ÚŘADY 05a
Změnil se kód 2 POÚ s účinností od 1.1.2005 - viz Sdělení Českého statistického úřadu č. 593/2004 Sb., ze dne 22. listopadu 2004, o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU).
Název POÚ
Moravský Beroun
Fulnek

KODOB,KO/IČOB
09908 2/597678
03544 1/599352

kód:

dříve,
81033
81151

nyní
71102
81162

Důvodem pro změnu je skutečnost, že kód POÚ (CISPOU) je složen s kódu ORP(CISORP) + pořadového čísla v rámci správního obvodu
ORP - Moravský Beroun přešel z obvodu Bruntál (kód ORP 8103) do obvodu Šternberk (7110) v jiném kraji, Fulnek přešel z obvodu Nový
Jičín (8115) do obvodu Odry (8116), ale v témže kraji.
Do souboru POU byly doplněny položky NAZPO (název pověřeného obecního úřadu) a NAZPO2 (název pověřeného obecního úřadu s
vysvětlivkou) tak, aby se odlišily od položky NAZOB (název obce). Rozdíly jsou pouze v záznamech:
NAZOB
Praha
Jesenice
Jesenice
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NAZPO
Hlavní město Praha
Jesenice
Jesenice

NAZPO2
Hlavní město Praha
Jesenice (okres Praha-západ)
Jesenice (okres Rakovník)

Brdy
Boletice
Hradiště
Březina
Libavá

Vojenský újezd Brdy
Vojenský újezd Boletice
Vojenský újezd Hradiště
Vojenský újezd Březina
Vojenský újezd Libavá

Vojenský újezd Brdy
Vojenský újezd Boletice
Vojenský újezd Hradiště
Vojenský újezd Březina
Vojenský újezd Libavá

Jde o formální úpravu, protože území Hlavního města Prahy jakožto kraje se nečlení na správní obvody ORP a území vojenských újezdů
nepatří do správního obvodu žádného POÚ, v číselníku však musí být, aby správní obvody POÚ pokrývaly území celé ČR. Rozlišení dvou
POÚ se stejným názvem ve Středočeském kraji se použije pouze pro některé uživatelské potřeby.
POVĚŘENÉ OBECNÍ ÚŘADY (POÚ) 06b
Změnil se název úřadu ve 2 obcích s pověřeným obecním úřadem s účinností od 10.10.2006:
dříve
Obecní úřad Bezdružice
Obecní úřad Vranov nad Dyjí

nově
Městský úřad Bezdružice
Úřad městyse Vranov nad Dyjí

POVĚŘENÉ OBECNÍ ÚŘADY (POÚ) 07a
Změnila se příslušnost 5 obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) do okresu:
Název obce
Kostelec nad Černými Lesy
Starý Plzenec
Jablonné v Podještědí
Pohořelice
Vratimov

CISPOU,kraj,dříve okres
21222 ST Kolín
32092 PL Plzeň-jih
51055 LB Česká Lípa
62131 JM Břeclav
81192 MS Frýdek-Místek

CISPOU
32131
62202

- nyní okres
Praha-východ
Plzeň-město
Liberec
Brno-venkov
Ostrava-město

POVĚŘENÉ OBECNÍ ÚŘADY (POÚ) 12a
Do souboru byly doplněny údaje o výměře správního obvodu, počtech obyvatel a definičním bodu.
POVĚŘENÉ OBECNÍ ÚŘADY (POÚ) 12b
Byly opraveny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech obvodů z údajů SLDB 2011 (jsou to součty počtu obyvatel obcí k 26.3.2011), podle údajů ČSÚ (předběžné výsledky byly nahrazeny definitivními výsledky podle obvyklého pobytu).
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu (OB11OBV, shodné s položkou OB11) a podle trvalého
pobytu (OB11TRV).
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech obvodů (jsou to součty výměr katastrálních území v obvodu), podle údajů Zeměměřického
úřadu, dle stavu k 31.12.2012, v územním vymezení k 1.1.2013.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě obvodů, ve kterých je obec s územním přesahem na k.ú. v jiné obci a
jiném obvodě a obvodů, ve kterých je obec, od níž je takový přesah odloučen, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického
úřadu k 31.12.2012 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2013.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech obvodů - jsou to součty počtů obyvatel obcí v obvodu k 1.1.2013 podle údajů ČSÚ.
POVĚŘENÉ OBECNÍ ÚŘADY (POÚ) 13a
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf.

MATRIČNÍ ÚŘADY
MATRIČNÍ ÚŘADY 05a
Vznikl jeden matriční úřad k 1.1.2005 (název, okres, kód obce, kód matričního úřadu dle ÚIR-ZSJ a dle číselníku ČSÚ)
Název
Městský úřad Hrádek - Matrika,

okres
okr. Rokycany

Změnila se příslušnost 4 matričních úřadů do kraje a okresu:
Název
Obecní úřad Dolní Loučky - Matrika
Obecní úřad Doubravník - Matrika
Obecní úřad Nedvědice - Matrika
Městský úřad Moravský Beroun - Matrika

kód obce/IČOB KODMA PCMAT
04730 9/559822 04730 12785
KODMA PCMAT
02966 07803
03138 07820
10230 07870
09908 11703

Okres nyní a dříve
Brno-venkov
Žďár n.Sázavou
Brno-venkov
Žďár n.Sázavou
Brno-venkov
Žďár n.Sázavou
Olomouc
Bruntál

MATRIČNÍ ÚŘADY 06a
Změnil se název dvou matričních úřadů a byl dodatečně opraven název jednoho dalšího matričního úřadu:
dříve
Obecní úřad Suchdol nad Lužnicí – Matrika
Obecní úřad Újezd u Brna - Matrika
Obecní úřad Králův Dvůr - Matrika

nově
Městský úřad Suchdol nad Lužnicí - Matrika,
Městský úřad Újezd u Brna - Matrika,
Městský úřad Králův Dvůr - Matrika,

MATRIČNÍ ÚŘADY 06b
Změnily se názvy matričních úřadů a byl dodatečně opraven název jednoho dalšího matričního úřadu:
s účinností od 1.7.2006:
dříve
Městský úřad Děčín – Matrika
Městský úřad Chomutov – Matrika
Městský úřad Přerov – Matrika

nově
Magistrát města Děčín – Matrika
Magistrát města Chomutova – Matrika
Magistrát města Přerova – Matrika

od
14.12.2005,
14.12.2005,
5.10.2004.

KODMA/PCMAT
02492/04642
05245/04740
13471/10286
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Městský úřad Frýdek-Místek – Matrika
Magistrát města Karviná – Matrika

s účinností od 26.9.2006:

dříve
Obecní úřad Dobřichovice – Matrika

s účinností od 10.10.2006:

dříve
Obecní úřad Divišov - Matrika
Obecní úřad Neveklov - Matrika
Obecní úřad Komárov - Matrika
Obecní úřad Liteň - Matrika
Obecní úřad Libušín - Matrika
Obecní úřad Červené Pečky - Matrika
Obecní úřad Plaňany - Matrika
Obecní úřad Všetaty - Matrika
Obecní úřad Kounice - Matrika
Obecní úřad Loučeň - Matrika
Obecní úřad Škvorec - Matrika
Obecní úřad Štěchovice - Matrika
Obecní úřad Jince - Matrika
Obecní úřad Mšec - Matrika
Obecní úřad Senomaty - Matrika
Obecní úřad Besednice - Matrika
Obecní úřad Deštná – Matrika
Obecní úřad Chlum u Třeboně - Matrika
Obecní úřad Stráž nad Nežárkou - Matrika
Obecní úřad Strmilov - Matrika
Obecní úřad Sepekov - Matrika
Obecní úřad Lhenice - Matrika
Obecní úřad Strunkovice nad Blanicí - Matrika
Obecní úřad Vlachovo Březí - Matrika
Obecní úřad Čestice - Matrika
Obecní úřad Katovice - Matrika
Obecní úřad Radomyšl - Matrika
Obecní úřad Sedlice - Matrika
Obecní úřad Borotín - Matrika
Obecní úřad Chudenice - Matrika
Obecní úřad Kolinec - Matrika
Obecní úřad Žinkovy - Matrika
Obecní úřad Bezdružice - Matrika
Obecní úřad Bochov - Matrika
Obecní úřad Hoštka - Matrika
Obecní úřad Panenský Týnec - Matrika
Obecní úřad Horní Jiřetín - Matrika
Obecní úřad Hostomice - Matrika
Obecní úřad Osečná - Matrika
Obecní úřad Miletín - Matrika
Obecní úřad Machov - Matrika
Obecní úřad Nový Hrádek - Matrika
Obecní úřad Doudleby nad Orlicí - Matrika
Obecní úřad Mladé Buky - Matrika
Obecní úřad Chroustovice - Matrika
Obecní úřad Trhová Kamenice - Matrika
Obecní úřad Horní Jelení - Matrika
Obecní úřad Krucemburk - Matrika
Obecní úřad Dolní Cerekev - Matrika
Obecní úřad Luka nad Jihlavou - Matrika
Obecní úřad Stonařov - Matrika
Obecní úřad Lukavec - Matrika
Obecní úřad Nová Cerekev – Matrika
Obecní úřad Budišov - Matrika
Obecní úřad Opatov - Matrika
Obecní úřad Vladislav - Matrika
Obecní úřad Bobrová - Matrika
Obecní úřad Jimramov - Matrika
Obecní úřad Křižanov - Matrika
Obecní úřad Měřín - Matrika
Obecní úřad Nové Veselí - Matrika
Obecní úřad Strážek – Matrika
Obecní úřad Černá Hora - Matrika
Obecní úřad Doubravice nad Svitavou - Matrika
Obecní úřad Lomnice - Matrika
Obecní úřad Ostrov u Macochy - Matrika
Obecní úřad Svitávka - Matrika
Obecní úřad Deblín - Matrika
Obecní úřad Doubravník - Matrika
Obecní úřad Pozořice - Matrika
Obecní úřad Nedvědice - Matrika
Obecní úřad Drnholec - Matrika
Obecní úřad Brankovice - Matrika
Obecní úřad Hvězdlice - Matrika
Obecní úřad Prosiměřice - Matrika
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Magistrát města Frýdku-Místku – Matrika
Magistrát města Karviné – Matrika

03495/11770
06382/12068 (oprava)

nově
Městský úřad Dobřichovice – Matrika

KODMA/PCMAT
02781/01589

nově
Úřad městyse Divišov - Matrika
Městský úřad Neveklov - Matrika
Úřad městyse Komárov - Matrika
Úřad městyse Liteň - Matrika
Městský úřad Libušín - Matrika
Úřad městyse Červené Pečky - Matrika
Úřad městyse Plaňany - Matrika
Úřad městyse Všetaty – Matrika
Úřad městyse Kounice - Matrika
Úřad městyse Loučeň - Matrika
Úřad městyse Škvorec - Matrika
Úřad městyse Štěchovice - Matrika
Úřad městyse Jince - Matrika
Úřad městyse Mšec - Matrika
Úřad městyse Senomaty - Matrika
Úřad městyse Besednice - Matrika
Městský úřad Deštná - Matrika
Úřad městyse Chlum u Třeboně - Matrika
Městský úřad Stráž nad Nežárkou - Matrika
Městský úřad Strmilov - Matrika
Úřad městyse Sepekov - Matrika
Úřad městyse Lhenice - Matrika
Úřad městyse Strunkovice nad Blanicí - Matrika
Městský úřad Vlachovo Březí - Matrika
Úřad městyse Čestice - Matrika
Úřad městyse Katovice - Matrika
Úřad městyse Radomyšl - Matrika
Městský úřad Sedlice - Matrika
Úřad městyse Borotín - Matrika
Úřad městyse Chudenice - Matrika
Úřad městyse Kolinec - Matrika
Úřad městyse Žinkovy - Matrika
Městský úřad Bezdružice - Matrika
Městský úřad Bochov - Matrika
Městský úřad Hoštka - Matrika
Úřad městyse Panenský Týnec - Matrika
Městský úřad Horní Jiřetín - Matrika
Úřad městyse Hostomice - Matrika
Městský úřad Osečná – Matrika
Městský úřad Miletín - Matrika
Úřad městyse Machov - Matrika
Úřad městyse Nový Hrádek - Matrika
Úřad městyse Doudleby nad Orlicí - Matrika
Úřad městyse Mladé Buky - Matrika
Úřad městyse Chroustovice - Matrika
Úřad městyse Trhová Kamenice - Matrika
Městský úřad Horní Jelení - Matrika
Úřad městyse Krucemburk - Matrika
Úřad městyse Dolní Cerekev - Matrika
Úřad městyse Luka nad Jihlavou - Matrika
Úřad městyse Stonařov - Matrika
Úřad městyse Lukavec - Matrika
Úřad městyse Nová Cerekev - Matrika
Úřad městyse Budišov - Matrika
Úřad městyse Opatov - Matrika
Úřad městyse Vladislav - Matrika
Úřad městyse Bobrová - Matrika
Úřad městyse Jimramov - Matrika
Úřad městyse Křižanov - Matrika
Úřad městyse Měřín - Matrika
Úřad městyse Nové Veselí - Matrika
Úřad městyse Strážek - Matrika
Úřad městyse Černá Hora - Matrika
Úřad městyse Doubravice nad Svitavou - Matrika
Úřad městyse Lomnice - Matrika
Úřad městyse Ostrov u Macochy - Matrika
Úřad městyse Svitávka - Matrika
Úřad městyse Deblín - Matrika
Úřad městyse Doubravník - Matrika
Úřad městyse Pozořice - Matrika
Úřad městyse Nedvědice - Matrika
Úřad městyse Drnholec - Matrika
Úřad městyse Brankovice - Matrika
Úřad městyse Hvězdlice - Matrika
Úřad městyse Prosiměřice - Matrika

KODMA/PCMAT
02626/00272
10428/00302
06864/00442
08526/00469
08358/00566
02094/00671
12138/00736
18748/01082
07114/01333
08693/01350
16273/01520
16325/01724
06028/01848
10023/02097
14752/02160
00321/02399
02574/02623
05163/02631
15637/02704
15696/02712
14760/02852
08088/02917
15712/02941
18329/02984
02329/03050
06452/03069
13822/03085
14689/03093
00766/03166
05461/03468
06841/03492
19711/03816
00369/04111
00675/04367
04626/04880
11756/05100
04303/05193
04591/05274
11278/05762
09466/06076
08984/06203
10734/06238
03142/06300
09680/06475
05426/06610
16812/06688
04298/06734
07662/07137
02887/07234
08870/07293
5560/07340
08877/07471
10501/07480
01546/07560
11147/07676
18323/07749
00585/07773
06023/07846
07645/07854
09324/07862
10683/07900
15652/07960
01982/08060
03132/08079
08665/08150
11606/08184
16094/08222
02485/08370
03138/07820
12690/08443
10230/07870
03252/08648
00939/09288
05014/09318
13346/09610

Obecní úřad Vranov nad Dyjí - Matrika
Obecní úřad Vidnava - Matrika
Obecní úřad Žulová - Matrika
Obecní úřad Dub nad Moravou - Matrika
Obecní úřad Brodek u Prostějova - Matrika
Obecní úřad Drahany - Matrika
Obecní úřad Nezamyslice - Matrika
Obecní úřad Protivanov - Matrika
Obecní úřad Hustopeče nad Bečvou - Matrika
Obecní úřad Potštát - Matrika
Obecní úřad Buchlovice - Matrika
Obecní úřad Suchdol nad Odrou - Matrika

s účinností od 31.10.2006:

dříve
Obecní úřad Nový Hrozenkov - Matrika

MATRIČNÍ ÚŘADY 07a
Změnily se názvy matričních úřadů:
s účinností od 1.12.2006:

dříve
Obecní úřad Kácov - Matrika
Obecní úřad Rataje nad Sázavou - Matrika
Obecní úřad Křivoklát - Matrika
Obecní úřad Křemže - Matrika
Obecní úřad Klenčí pod Čerchovem - Matrika
Obecní úřad Kasejovice - Matrika
Obecní úřad Černošín - Matrika
Obecní úřad Blšany - Matrika
Obecní úřad Peruc - Matrika
Obecní úřad Choltice - Matrika
Obecní úřad Křtiny - Matrika
Obecní úřad Boleradice - Matrika
Obecní úřad Velké Němčice - Matrika
Obecní úřad Vémyslice - Matrika
Obecní úřad Spálov - Matrika

s účinností od 23.1.2007:

dříve
Obecní úřad Louňovice pod Blaníkem - Matrika
Obecní úřad Karlštejn - Matrika
Obecní úřad Liběchov - Matrika
Obecní úřad Frymburk - Matrika
Obecní úřad Strážov - Matrika
Obecní úřad Úterý - Matrika
Obecní úřad Chodová Planá - Matrika
Obecní úřad Stráž - Matrika
Obecní úřad Hroznětín - Matrika
Obecní úřad Oloví - Matrika
Obecní úřad Kryry - Matrika
Obecní úřad Luže - Matrika
Obecní úřad Mrákotín - Matrika
Obecní úřad Stará Říše - Matrika
Obecní úřad Jedovnice - Matrika
Obecní úřad Sloup - Matrika
Obecní úřad Blížkovice - Matrika
Obecní úřad Jevišovice - Matrika
Obecní úřad Višňové - Matrika
Obecní úřad Náměšť na Hané - Matrika
Obecní úřad Kralice na Hané - Matrika

Úřad městyse Vranov nad Dyjí - Matrika
Městský úřad Vidnava - Matrika
Městský úřad Žulová - Matrika
Úřad městyse Dub nad Moravou - Matrika
Úřad městyse Brodek u Prostějova - Matrika
Úřad městyse Drahany - Matrika
Úřad městyse Nezamyslice - Matrika
Úřad městyse Protivanov - Matrika
Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou - Matrika
Městský úřad Potštát - Matrika
Úřad městyse Buchlovice - Matrika
Úřad městyse Suchdol nad Odrou - Matrika

18541/09679
18171/09717
19780/09733
03327/09814
01273/10090
03152/10111
10439/10200
13382/10235
04998/10359
12646/10413
01562/10898
15916/12394

nově
Úřad městyse Nový Hrozenkov - Matrika

KODMA/PCMAT
10738/11282

nově
Úřad městyse Kácov - Matrika
Úřad městyse Rataje nad Sázavou - Matrika
Úřad městyse Křivoklát - Matrika
Úřad městyse Křemže - Matrika
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem - Matrika
Městský úřad Kasejovice - Matrika
Městský úřad Černošín - Matrika
Městský úřad Blšany - Matrika
Úřad městyse Peruc - Matrika
Úřad městyse Choltice - Matrika
Úřad městyse Křtiny - Matrika
Úřad městyse Boleradice - Matrika
Úřad městyse Velké Němčice - Matrika
Úřad městyse Vémyslice - Matrika
Úřad městyse Spálov - Matrika

KODMA/PCMAT
06163/00841
13967/00868
07639/02054
07576/02496
06606/03387
06430/03700
02040/04138
00578/05037
11952/05118
05236/06742
07673/08109
00711/08613
17922/08834
17997/09652
15275/12360

nově
Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem – Matrika
Úřad městyse Karlštejn - Matrika
Městský úřad Liběchov - Matrika
Úřad městyse Frymburk - Matrika
Městský úřad Strážov - Matrika
Městský úřad Úterý - Matrika
Úřad městyse Chodová Planá - Matrika
Úřad městyse Stráž - Matrika
Městský úřad Hroznětín - Matrika
Městský úřad Oloví - Matrika
Městský úřad Kryry - Matrika
Městský úřad Luže - Matrika
Úřad městyse Mrákotín - Matrika
Úřad městyse Stará Říše - Matrika
Úřad městyse Jedovnice - Matrika
Úřad městyse Sloup - Matrika
Úřad městyse Blížkovice - Matrika
Městský úřad Jevišovice - Matrika
Úřad městyse Višňové - Matrika
Úřad městyse Náměšť na Hané - Matrika
Úřad městyse Kralice na Hané - Matrika

KODMA/PCMAT
08737/00299
06371/00434
08192/00990
03526/02429
15680/03581
17562/03980
05221/04146
15636/04189
04851/04375
11096/04626
07546/05053
08925/06629
10005/07307
15389/07331
05815/08087
15066/08214
00568/09504
05935/09555
18260/09660
10154/09903
07244/10170

Změnila se příslušnost 27 matričních úřadů do okresu (uvedeny názvy obcí podle nového členění místo plných názvů matričních úřadů):
Název obce
Lány
Dřísy
Jevany
Kostelec nad Černými Lesy
Stříbrná Skalice
Sedlec-Prčice
Chrást
Nezvěstice
Starý Plzenec
Šťáhlavy
Teplá
Jablonné v Podještědí
Sloupnice
Kněžice
Tasov
Ivaň
Lomnice
Pohořelice
Vranovice
Horní Bludovice

KODMA/PCMAT,kraj,dříve okres 07904 02062 ST Rakovník
03311 00965 ST Mělník
05931 00698 ST Kolín
07016 00701 ST Kolín
15769 00744 ST Kolín
14682 00329 ST Benešov
05378 03867 PL Plzeň-sever
10447 03743 PL Plzeň-jih
15515 03778 PL Plzeň-jih
16315 03794 PL Plzeň-jih
16596 04472 KA Karlovy Vary
05621 05495 LB Česká Lípa
04412 07048 PA Ústí nad Orlicí
06700 07625 VY Třebíč
16510 07730 VY Třebíč
05570 08664 JM Břeclav
08665 08150 JM Blansko
12486 08761 JM Břeclav
18551 08850 JM Břeclav
04240 11860 MS Frýdek-Místek

nyní okres
Kladno
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Praha-východ
Příbram
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Plzeň-město
Cheb
Liberec
Svitavy
Jihlava
Žďár nad Sázavou
Brno-venkov
Brno-venkov
Brno-venkov
Brno-venkov
Karviná
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Klimkovice
Stará Ves nad Ondřejnicí
Šenov
Václavovice
Velká Polom
Vratimov
Vřesina

MATRIČNÍ ÚŘADY 07b
Změnily se názvy matričních úřadů:
s účinností od 12.4.2007:

dříve
Obecní úřad Čechtice - Matrika
Obecní úřad Trhový Štěpánov - Matrika
Obecní úřad Cerhovice - Matrika
Obecní úřad Zlonice - Matrika
Obecní úřad Chotětov - Matrika
Obecní úřad Křinec - Matrika
Obecní úřad Dolní Bukovsko - Matrika
Obecní úřad Husinec - Matrika
Obecní úřad Štěkeň - Matrika
Obecní úřad Kladruby - Matrika
Obecní úřad Červená Řečice - Matrika
Obecní úřad Mohelno - Matrika
Obecní úřad Bohdalov - Matrika
Obecní úřad Sněžné - Matrika
Obecní úřad Moravská Nová Ves - Matrika
Obecní úřad Velký Újezd - Matrika
Obecní úřad Osvětimany - Matrika
Obecní úřad Litultovice - Matrika

s účinností od 29.5.2007:

dříve
Obecní úřad Slabce - Matrika
Obecní úřad Okříšky - Matrika

s účinností od 22.6.2007:

dříve
Obecní úřad Vrchotovy Janovice - Matrika
Obecní úřad Ledenice - Matrika
Obecní úřad Vysoké Veselí - Matrika
Obecní úřad Knínice u Boskovic - Matrika
Obecní úřad Šatov - Matrika
Obecní úřad Polešovice - Matrika

s účinností od 23.10.2007:

dříve
Obecní úřad Kněževes - Matrika
Obecní úřad Brozany nad Ohří - Matrika
Obecní úřad Lysice - Matrika
Obecní úřad Olbramovice - Matrika
Obecní úřad Litenčice - Matrika

06631 12297 MS Nový Jičín
15394 11991 MS Frýdek-Místek
16234 12025 MS Frýdek-Místek
17603 12041 MS Frýdek-Místek
17859 12653 MS Opava
18560 12050 MS Frýdek-Místek
18668 12432 MS Nový Jičín

Ostrava-město
Ostrava-město
Ostrava-město
Ostrava-město
Ostrava-město
Ostrava-město
Ostrava-město

nově
Úřad městyse Čechtice - Matrika
Městský úřad Trhový Štěpánov - Matrika
Úřad městyse Cerhovice - Matrika
Úřad městyse Zlonice - Matrika
Úřad městyse Chotětov - Matrika
Úřad městyse Křinec - Matrika
Úřad městyse Dolní Bukovsko - Matrika
Městský úřad Husinec - Matrika
Úřad městyse Štěkeň - Matrika
Městský úřad Kladruby - Matrika
Městský úřad Červená Řečice - Matrika
Úřad městyse Mohelno - Matrika
Úřad městyse Bohdalov - Matrika
Úřad městyse Sněžné - Matrika
Úřad městyse Moravská Nová Ves - Matrika
Úřad městyse Velký Újezd - Matrika
Úřad městyse Osvětimany - Matrika
Úřad městyse Litultovice - Matrika

KODMA/PCMAT
01888/00256
16825/00337
01761/00396
19333/00655
05323/01198
07629/01341
02882/02224
04970/02909
16329/03115
06535/04154
02071/07412
09805/07633
00608/07781
15145/07951
09879/08737
17979/10030
11635/11037
08601/12564

nově
Úřad městyse Slabce - Matrika
Úřad městyse Okříšky - Matrika

KODMA/PCMAT
14925/02178
10977/07668

nově
Úřad městyse Vrchotovy Janovice - Matrika
Úřad městyse Ledenice - Matrika
Městský úřad Vysoké Veselí - Matrika
Úřad městyse Knínice u Boskovic - Matrika
Úřad městyse Šatov - Matrika
Úřad městyse Polešovice - Matrika

KODMA/PCMAT
18648/00370
07979/02283
18835/06114
06714/08095
16207/09628
12525/11045

nově
Úřad městyse Kněževes - Matrika
Úřad městyse Brozany nad Ohří - Matrika
Úřad městyse Lysice - Matrika
Úřad městyse Olbramovice - Matrika
Úřad městyse Litenčice - Matrika

KODMA/PCMAT
06686/02038
01289/04855
08966/08168
10993/09601
08527/10758

MATRIČNÍ ÚŘADY 08a
Změnily se názvy matričních úřadů, s účinností od 11.3.2008:
dříve
Obecní úřad Bezno - Matrika
Obecní úřad Davle - Matrika
Obecní úřad Jesenice - Matrika
Obecní úřad Hora Svaté Kateřiny - Matrika
Obecní úřad Kamenice - Matrika

MATRIČNÍ ÚŘADY 08b
Změnily se názvy matričních úřadů
- s účinností od 23.4.2008:

dříve
Obecní úřad Batelov - Matrika
Obecní úřad Švábenice - Matrika
Obecní úřad Dřevohostice – Matrika

- s účinností od 27.6.2008:

dříve
Obecní úřad Brodce – Matrika
Obecní úřad Malšice - Matrika
Obecní úřad Nový Rychnov – Matrika
Obecní úřad Mikulovice - Matrika

- s účinností od 24.9.2008:

dříve
Obecní úřad Nalžovské Hory - Matrika
Obecní úřad Nasavrky - Matrika
Obecní úřad Veverská Bítýška - Matrika
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nově
Úřad městyse Bezno - Matrika
Úřad městyse Davle - Matrika
Městský úřad Jesenice - Matrika
Městský úřad Hora Svaté Kateřiny - Matrika
Úřad městyse Kamenice - Matrika

KODMA/PCMAT
00382/01147
02481/01570
05869/02020
04177/05185
06255/07277

nově
Úřad městyse Batelov - Matrika
Úřad městyse Švábenice - Matrika
Úřad městyse Dřevohostice - Matrika

KODMA/PCMAT
00114/07200
16452/09466
03302/10324

nově
Úřad městyse Brodce - Matrika
Úřad městyse Malšice - Matrika
Úřad městyse Nový Rychnov - Matrika
Úřad městyse Mikulovice - Matrika

KODMA/PCMAT
01268/01155
09127/03220
10788/07498
09439/09571

nově
Městský úřad Nalžovské Hory - Matrika
Městský úřad Nasavrky - Matrika
Úřad městyse Veverská Bítýška - Matrika

KODMA/PCMAT
10152/03522
10163/06637
18130/08567

- s účinností od 11.11.2008:

dříve
úřad Ševětín - Matrika

nově
Úřad městyse Ševětín - Matrika

KODMA/PCMAT
16245/02321

MATRIČNÍ ÚŘADY 09a
Změnily se názvy matričních úřadů, s účinností od 23.1.2009:

dříve
nově
Obecní úřad Rožďalovice - Matrika
Městský úřad Rožďalovice - Matrika
Obecní úřad Větrný Jeníkov - Matrika
Úřad městyse Větrný Jeníkov - Matrika
Obecní úřad Rokytnice nad Rokytnou - Matrika Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou - Matrika
Obecní úřad Brodek u Přerova - Matrika
Úřad městyse Brodek u Přerova - Matrika

MATRIČNÍ ÚŘADY 09b
Změnil se název dvou matričních úřadů:
s účinností od 23.4.2009:

dříve
Obecní úřad Koloveč - Matrika

s účinností od 17.9.2009:

dříve
Obecní úřad Dolní Čermná - Matrika

nově
Úřad městyse Koloveč - Matrika

KODMA/PCMAT
06857/03395

nově
Úřad městyse Dolní Čermná - Matrika

KODMA/PCMAT
02888/06971

MATRIČNÍ ÚŘADY 10a
Vznikl nový matriční úřad s účinností od 1.1.2010:
NAZEVMA
Obecní úřad Raduň - Matrika

KODMA/PCMAT
13882/12793

Změnil se název matričního úřadu s účinností od 1.4.2010:
dříve
Obecní úřad Rabí - Matrika

nově
Městský úřad Rabí - Matrika

MATRIČNÍ ÚŘADY 10b
Vznikl nový matriční úřad s účinností:

NAZEVNA
Obecní úřad Jesenice - Matrika
Městský úřad Jílové u Prahy - Matrika

dříve
Obecní úřad Stádlec – Matrika

s účinností od 3.2.2011:

dříve
Obecní úřad Paskov – Matrika

s účinností od 17.3.2011:

dříve
Obecní úřad Nová Říše - Matrika
Obecní úřad Proseč – Matrika

s účinností od 19.4.2011:

dříve
úřad Hrochův Týnec - Matrika

s účinností od 17.10.2011:

dříve
Obecní úřad Jistebnice - Matrika

06009/01635

nově
Úřad městyse Stádlec - Matrika

KODMA/PCMAT
15322/03301

nově
Městský úřad Paskov - Matrika

KODMA/PCMAT
11821/11967

nově
Úřad městyse Nová Říše - Matrika
Městský úřad Proseč - Matrika

KODMA/PCMAT
10526/07315
13318/06645

nově
Městský úřad Hrochův Týnec - Matrika

KODMA/PCMAT
04829/06599

nově
Městský úřad Jistebnice - Matrika

KODMA/PCMAT
06117/03212

MATRIČNÍ ÚŘADY 12a
Změnil se název matričních úřadů:
s účinností od 29.2.2012:

dříve
Obecní úřad Krásná Hora nad Vltavou - Matrika
Obecní úřad Všeruby - Matrika

s účinností od 12.3.2012:

dříve
Městský úřad Jablonec nad Nisou – Matrika
Městský úřad Prostějov – Matrika

s účinností od 15.3.2012:

dříve
Obecní úřad Suchdol - Matrika

KODMA/PCMAT
13711/03565

KODMA/PCMAT
05861/12807

vyčleněním ze správního obvodu matričního úřadu
MATRIČNÍ ÚŘADY 11b
Změnil se název matričních úřadů:
s účinností od 25.1.2011:

KODMA/PCMAT
14268/01414
18111/07374
14099/07706
01275/10308

nově
Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou - Matrika
Městský úřad Všeruby - Matrika

KODMA/PCMAT
07352/01880
18737/04006

nově
Magistrát města Jablonec nad Nisou - Matrika
Magistrát města Prostějova - Matrika

KODMA/PCMAT
05597/05568
13349/10057

nově
Obecní úřad Suchdol - Matrika

KODMA/PCMAT
5908/00876
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MATRIČNÍ ÚŘADY 12b
Změnil se název matričního úřadu s účinností od 21.8.2012:
dříve
Obecní úřad Chlumec – Matrika

nově
Městský úřad Chlumec – Matrika

KODMA/PCMAT
05179/05380

MATRIČNÍ ÚŘADY 13a
Doplněna položka NAZMA - zkrácený název matričního úřadu.

STAVEBNÍ ÚŘADY
STAVEBNÍ ÚŘADY 05a
Změnila se příslušnost 1 stavebního úřadu do kraje a okresu a současně se změnil i jeho kód v číselníku ČSÚ:
Název
Stavební úřad - Městský úřad Moravský Beroun

KODST
09908

KODSU nový a dř.
CZ071217 dř. CZ081105

PORCSU nový a dř.
710217 dř. 810105

s účinností od 1.1.2005 v souvislosti s převedením obce Moravský Beroun z okresu Bruntál do okresu Olomouc (oba kódy ČSÚ jsou složeny z kódu okresu a pořadového čísla).
STAVEBNÍ ÚŘADY 06a
Změnil se název dvou stavebních úřadů:

dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Suchdol nad Luž.
Stavební úřad - Obecní úřad Králův Dvůr

nově
Stavební úřad - Městský úřad Suchdol nad Lužnicí,
Stavební úřad - Městský úřad Králův Dvůr,

STAVEBNÍ ÚŘADY 06b
Změnil se název stavebních úřadů a byly dodatečně opraven názvy dvou dalších stavebních úřadů:
s účinnosti od 1.7.2006:
dříve
Stavební úřad - Městský úřad Děčín
Stavební úřad - Městský úřad Chomutov
Stavební úřad - Městský úřad Přerov
Stavební úřad - Městský úřad Frýdek-Místek
Stavební úřad - Magistrát města Liberce
Stavební úřad - Magistrát města Hradce Králové
Stavební úřad – Magistrát města Karviná

b) s účinnosti od 26.9.2006:

dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Dobřichovice

s účinnosti od 10.10.2006:

dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Divišov
Stavební úřad - Obecní úřad Nevyklov
Stavební úřad - Obecní úřad Všetaty
Stavební úřad - Obecní úřad Štěchovice
Stavební úřad - Obecní úřad Jince
Stavební úřad - Obecní úřad Bezdružice
Stavební úřad - Obecní úřad Bochov
Stavební úřad - Obecní úřad Osečná
Stavební úřad - Obecní úřad Miletín
Stavební úřad - Obecní úřad Štoky
Stavební úřad - Obecní úřad Luka nad Jihlavou
Stavební úřad - Obecní úřad Budišov
Stavební úřad - Obecní úřad Černá Hora
Stavební úřad - Obecní úřad Lomnice
Stavební úřad - Obecní úřad Pozořice
Stavební úřad - Obecní úřad Drnholec
Stavební úřad - Obecní úřad Prosiměřice
Stavební úřad - Obecní úřad Vranov nad Dyjí
Stavební úřad - Obecní úřad Dub nad Moravou
Stavební úřad - Obecní úřad Hustopeče nad Bečvou
Stavební úřad - Obecní úřad Potštát
Stavební úřad - Obecní úřad Buchlovice
Stavební úřad - Obecní úřad Suchdol nad Odrou

164

od
14.12.2005,
5.10.2004.

nově
Stavební úřad - Magistrát města Děčín
Stavební úřad - Magistrát města Chomutova
Stavební úřad - Magistrát města Přerova
Stavební úřad - Magistrát města Frýdku-Místku
Stavební úřad - Magistrát města Liberec
Stavební úřad - Magistrát města Hradec Králové
Stavební úřad - Magistrát města Karviné

KODST/PORCSU
02492/420104
05245/420202
13471/710405
03495/810203
08203 510302 (oprava)
04687 520102 (oprava)
06382/810305 (oprava)

nově
Stavební úřad - Městský úřad Dobřichovice

KODST/PORCSU
02781/211015

nově
Stavební úřad - Úřad městyse Divišov
Stavební úřad - Městský úřad Neveklov
Stavební úřad - Úřad městyse Všetaty
Stavební úřad - Úřad městyse Štěchovice
Stavební úřad - Úřad městyse Jince
Stavební úřad - Městský úřad Bezdružice
Stavební úřad - Městský úřad Bochov
Stavební úřad - Městský úřad Osečná
Stavební úřad - Městský úřad Miletín
Stavební úřad - Úřad městyse Štoky
Stavební úřad - Úřad městyse Luka nad Jihlavou
Stavební úřad - Úřad městyse Budišov
Stavební úřad - Úřad městyse Černá Hora
Stavební úřad - Úřad městyse Lomnice
Stavební úřad - Úřad městyse Pozořice
Stavební úřad - Úřad městyse Drnholec
Stavební úřad - Úřad městyse Prosiměřice
Stavební úřad - Úřad městyse Vranov nad Dyjí
Stavební úřad - Úřad městyse Dub nad Moravou
Stavební úřad - Úřad městyse Hustopeče nad Bečvou
Stavební úřad - Městský úřad Potštát
Stavební úřad - Úřad městyse Buchlovice
Stavební úřad - Úřad městyse Suchdol nad Odrou

KODST/PORCSU
02626/210109
10428/210111
18748/210607
16325/211011
06028/211107
00369/320706
00675/410210
11278/510311
09466/520209
16405/610108
08870/610208
01546/610407
01982/620108
08665/620111
12690/620310
03252/620410
13346/620709
18541/620712
03327/710207
04998/710408
12646/710410
01562/720209
15916/810412

STAVEBNÍ ÚŘADY 07a
Vznikl jeden nový stavební úřad k 1.1.2007:

V obci Třemošná (okres Plzeň-sever) vzniká stavební úřad s názvem: Stavební úřad - Městský úřad Třemošná (KODST=17069,
PORCSU=320510).

Mění se postavení a označení stavebních úřadů ve vojenských újezdech. Místo příslušnosti 5 vojenských újezdů ke 4 vojenským stavebním úřadům Ministerstva obrany při krajských vojenských správách (vojenské újezdy Brdy a Hradiště patřily pod vojenský stavební úřad v
Plzni) se vytváří od 1.1.2007 5 stavebních úřadů ve vojenských újezdech:

Vojenský újezd - název, KODOB,KO/IČOB dříve a nově: stavební úřad (kódy, název - KODST, PORCSU, NAZEVSU)
Brdy (00981 4/539996) v okrese Příbram dříve:89902 320391 Vojenský stavební úřad MO Plzeň nově: 89902 211198 Stavební úřad Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy
Boletice (00715 3/545422) v okrese Český Krumlov dříve:89903 310191 Vojenský stavební úřad MO České Budějovice nově: 89903
310298 Stavební úřad - Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice
Hradiště (04746 5/555177) v okrese Karlovy Vary dříve:89904 320391 Vojenský stavební úřad MO Plzeň nově: 89904 410298 Stavební úřad - Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště
Březina (01412 5/592935) v okrese Vyškov dříve:89907 620291 Vojenský stavební úřad MO Brno nově: 89907 620698 Stavební úřad Újezdní úřad vojenského újezdu Březina
Libavá (09342 4/503941) v okrese Olomouc dříve:89908 710291 Vojenský stavební úřad MO Olomouc nově: 89908 710298 Stavební
úřad - Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá

Změnila se a se příslušnost 11 stavebních úřadů do okresu a současně se mění kódy ČSÚ pro tyto úřady (uvedeny názvy obcí podle nového členění místo plných názvů stavebních úřadů):
Název obce

Kostelec nad Čer.Lesy
Sedlec-Prčice
Starý Plzenec
Teplá
Jablonné v Podještědí
Sloupnice
Lomnice
Pohořelice
Vratimov
Šenov
Velká Polom

KODST, dřívější-nový,kraj, PORCSU PORCSU
dříve
nyní
07016 210404
210912 ST
14682 210112
211112 ST
15515 320406
320312 PL
16596 410207
410108 KA
05621 510105
510313 LB
04412 530415
530309 PA
08665 620111
620317 JM
12486 620406
620318 JM
18560 810207
810623 MS
16234 810214
810624 MS
17859 810515
810625 MS

okres
dříve
Kolín
Benešov
Plzeň-jih
Karlovy Vary
Česká Lípa
Ústí nad Orlicí
Blansko
Břeclav
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Opava

okres
nyní
Praha-východ
Příbram
Plzeň-město
Cheb
Liberec
Svitavy
Brno-venkov
Brno-venkov
Ostrava-město
Ostrava-město
Ostrava-město

Změnila se položka KODST (kód stavebního úřadu bývalý) u dvou obcí, kde magistrát města je stavebním úřadem pro okolní obce, kdežto
město samo má stavební úřady v jednotlivých městských obvodech:
Název úřadu (NAZEVSU)
Stavební úřad - Magistrát města Plzně
Stavební úřad - Magistrát města Pardubic

Změnil se název stavebních úřadů:
s účinnosti od 1.12.2006:

kódy - KODST,PORCSU
dříve: 89898 320301
dříve: 89898 320301

dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Křivoklát
Stavební úřad - Obecní úřad Křemže
Stavební úřad - Obecní úřad Klenčí pod Čerchovem
Stavební úřad - Obecní úřad Kasejovice
Stavební úřad - Obecní úřad Choltice

s účinnosti od 23.1.2007:

dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Luže
Stavební úřad - Obecní úřad Jedovnice
Stavební úřad - Obecní úřad Jevišovice
Stavební úřad - Obecní úřad Višňové
Stavební úřad - Obecní úřad Náměšť na Hané

STAVEBNÍ ÚŘADY 07b
Změnil se název stavebních úřadů:
s účinnosti od 12.4.2007:

dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Čechtice
Stavební úřad - Obecní úřad Zlonice
Stavební úřad - Obecní úřad Velký Újezd
Stavební úřad - Obecní úřad Litultovice

s účinností od 29.5.2007:

dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Okříšky

s účinnosti od 22.6.2007:

dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Ledenice
Stavební úřad - Obecní úřad Vysoké Veselí
Stavební úřad - Obecní úřad Polešovice

s účinnosti od 23.10.2007:

dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Lysice

nově: 12198 320301
nově: 11765 530202

nově
Stavební úřad - Úřad městyse Křivoklát
Stavební úřad - Úřad městyse Křemže
Stavební úřad - Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem
Stavební úřad - Městský úřad Kasejovice
Stavební úřad - Úřad městyse Choltice

KODST/PORCSU
07639/211206
07576/310205
06606/320107
06430/320410
05236/530209

nově
Stavební úřad - Městský úřad Luže
Stavební úřad - Úřad městyse Jedovnice
Stavební úřad - Městský úřad Jevišovice
Stavební úřad - Úřad městyse Višňové
Stavební úřad - Úřad městyse Náměšť na Hané

KODST/PORCSU
08925/530108
05815/620109
05935/620708
18260/620711
10154/710210

nově
Stavební úřad - Úřad městyse Čechtice
Stavební úřad - Úřad městyse Zlonice
Stavební úřad - Úřad městyse Velký Újezd
Stavební úřad - Úřad městyse Litultovice

KODST/PORCSU/KODSU
01888/210107/CZ021107
19333/210307/CZ021307
17979/710216/CZ071216
08601/810512/CZ081512

nově
Stavební úřad - Úřad městyse Okříšky

KODST/PORCSU/KODSU
10977/610409/CZ061409

nově
Stavební úřad - Úřad městyse Ledenice
Stavební úřad - Městský úřad Vysoké Veselí
Stavební úřad - Úřad městyse Polešovice

KODST/PORCSU/KODSU
07979/310111/CZ031111
18835/520211/CZ052211
12525/720211/CZ072211

nově
Stavební úřad - Úřad městyse Lysice

KODST/PORCSU/KODSU
08966/620112/CZ062112
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STAVEBNÍ ÚŘADY 08a
Změnily se kódy 128 stavebních úřadů v kraji Vysočina a kraji Jihomoravském v důsledku změn v kódech těchto dvou krajů, s účinností od
1.1.2008, na základě rozhodnutí ČSÚ, vzhledem k tomu, že tyto kódy jsou tvořeny kódem okresu + dvouciferné pořadové číslo stavebního
úřadu v okrese.
Stavební úřad

Stavební úřad - Městský úřad Golčův Jeníkov
Stavební úřad - Městský úřad Havlíčkův Brod
Stavební úřad - Městský úřad Chotěboř
Stavební úřad - Městský úřad Ledeč nad Sázavou
Stavební úřad - Městský úřad Přibyslav
Stavební úřad - Městský úřad Světlá nad Sázavou
Stavební úřad - Úřad městyse Štoky
Stavební úřad - Městský úřad Ždírec nad Doubravou
Stavební úřad - Městský úřad Habry
Stavební úřad - Magistrát města Jihlavy
Stavební úřad - Městský úřad Polná
Stavební úřad - Městský úřad Telč
Stavební úřad - Městský úřad Třešť
Stavební úřad - Obecní úřad Batelov
Stavební úřad - Městský úřad Brtnice
Stavební úřad - Úřad městyse Luka nad Jihlavou
Stavební úřad - Obecní úřad Nová Říše
Stavební úřad - Městský úřad Černovice
Stavební úřad - Městský úřad Humpolec
Stavební úřad - Městský úřad Kamenice nad Lipou
Stavební úřad - Městský úřad Pacov
Stavební úřad - Městský úřad Počátky
Stavební úřad - Městský úřad Pelhřimov
Stavební úřad - Městský úřad Žirovnice
Stavební úřad - Městský úřad Horní Cerekev
Stavební úřad - Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou
Stavební úřad - Městský úřad Jemnice
Stavební úřad - Městský úřad Moravské Budějovice
Stavební úřad - Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Stavební úřad - Městský úřad Třebíč
Stavební úřad - Úřad městyse Budišov
Stavební úřad - Městský úřad Hrotovice
Stavební úřad - Úřad městyse Okříšky
Stavební úřad - Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
Stavební úřad - Městský úřad Nové Město na Moravě
Stavební úřad - Městský úřad Velká Bíteš
Stavební úřad - Městský úřad Velké Meziříčí
Stavební úřad - Městský úřad Žďár nad Sázavou
Stavební úřad - Městský úřad Adamov
Stavební úřad - Městský úřad Blansko
Stavební úřad - Městský úřad Boskovice
Stavební úřad - Městský úřad Letovice
Stavební úřad - Městský úřad Rájec-Jestřebí
Stavební úřad - Městský úřad Velké Opatovice
Stavební úřad - Úřad městyse Černá Hora
Stavební úřad - Úřad městyse Jedovnice
Stavební úřad - Městský úřad Kunštát
Stavební úřad - Úřad městyse Lysice
Stavební úřad - Městský úřad Olešnice
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Bohunice
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Bosonohy
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Bystrc
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Černovice
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Ivanovice
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-jih
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Jundrov
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Kohoutovice
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Komín
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Královo Pole
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Líšeň
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Maloměřice a Obřan
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Medlánky
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Nový Lískovec
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-sever
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Slatina
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Starý Lískovec
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-střed
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Tuřany
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Útěchov
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Vinohrady
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Žabovřesky
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Žebětín
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Židenice
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Ořešín
Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Chrlice
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kód KODSU:
dříve
nový
CZ061102 CZ063102
CZ061103 CZ063103
CZ061104 CZ063104
CZ061105 CZ063105
CZ061106 CZ063106
CZ061107 CZ063107
CZ061108 CZ063108
CZ061109 CZ063109
CZ061110 CZ063110
CZ061202 CZ063202
CZ061203 CZ063203
CZ061204 CZ063204
CZ061205 CZ063205
CZ061206 CZ063206
CZ061207 CZ063207
CZ061208 CZ063208
CZ061209 CZ063209
CZ061302 CZ063302
CZ061303 CZ063303
CZ061304 CZ063304
CZ061305 CZ063305
CZ061306 CZ063306
CZ061307 CZ063307
CZ061308 CZ063308
CZ061309 CZ063309
CZ061402 CZ063402
CZ061403 CZ063403
CZ061404 CZ063404
CZ061405 CZ063405
CZ061406 CZ063406
CZ061407 CZ063407
CZ061408 CZ063408
CZ061409 CZ063409
CZ061502 CZ063502
CZ061503 CZ063503
CZ061504 CZ063504
CZ061505 CZ063505
CZ061506 CZ063506
CZ062102 CZ064102
CZ062103 CZ064103
CZ062104 CZ064104
CZ062105 CZ064105
CZ062106 CZ064106
CZ062107 CZ064107
CZ062108 CZ064108
CZ062109 CZ064109
CZ062110 CZ064110
CZ062112 CZ064112
CZ062113 CZ064113
CZ062202 CZ064202
CZ062203 CZ064203
CZ062204 CZ064204
CZ062205 CZ064205
CZ062206 CZ064206
CZ062207 CZ064207
CZ062209 CZ064209
CZ062211 CZ064211
CZ062212 CZ064212
CZ062213 CZ064213
CZ062214 CZ064214
CZ062215 CZ064215
CZ062216 CZ064216
CZ062217 CZ064217
CZ062218 CZ064218
CZ062219 CZ064219
CZ062220 CZ064220
CZ062221 CZ064221
CZ062222 CZ064222
CZ062223 CZ064223
CZ062224 CZ064224
CZ062225 CZ064225
CZ062226 CZ064226
CZ062227 CZ064227
CZ062228 CZ064228
CZ062229 CZ064229
CZ062230 CZ064230

Stavební úřad - Městský úřad Ivančice
Stavební úřad - Městský úřad Kuřim
Stavební úřad - Městský úřad Oslavany
Stavební úřad - Městský úřad Šlapanice
Stavební úřad - Městský úřad Tišnov
Stavební úřad - Městský úřad Židlochovice
Stavební úřad - Obecní úřad Bílovice nad Svitavou
Stavební úřad - Městský úřad Dolní Kounice
Stavební úřad - Úřad městyse Pozořice
Stavební úřad - Městský úřad Rajhrad
Stavební úřad - Městský úřad Rosice
Stavební úřad - Obecní úřad Sokolnice
Stavební úřad - Obecní úřad Střelice
Stavební úřad - Obecní úřad Veverská Bítýška
Stavební úřad - Městský úřad Zbýšov
Stavební úřad - Úřad městyse Lomnice
Stavební úřad - Městský úřad Pohořelice
Stavební úřad - Městský úřad Břeclav
Stavební úřad - Městský úřad Hustopeče
Stavební úřad - Městský úřad Klobouky u Brna
Stavební úřad - Městský úřad Mikulov
Stavební úřad - Městský úřad Podivín
Stavební úřad - Městský úřad Valtice
Stavební úřad - Městský úřad Velké Pavlovice
Stavební úřad - Úřad městyse Drnholec
Stavební úřad - Městský úřad Velké Bílovice
Stavební úřad - Městský úřad Bzenec
Stavební úřad - Městský úřad Dubňany
Stavební úřad - Městský úřad Hodonín
Stavební úřad - Městský úřad Kyjov
Stavební úřad - Městský úřad Strážnice
Stavební úřad - Obecní úřad Velká nad Veličkou
Stavební úřad - Městský úřad Veselí nad Moravou
Stavební úřad - Městský úřad Vracov
Stavební úřad - Městský úřad Ždánice
Stavební úřad - Městský úřad Bučovice
Stavební úřad - Městský úřad Ivanovice na Hané
Stavební úřad - Městský úřad Rousínov
Stavební úřad - Městský úřad Slavkov u Brna
Stavební úřad - Městský úřad Vyškov
Stavební úřad - Újezdní úřad vojenského újezdu Březina
Stavební úřad - Městský úřad Miroslav
Stavební úřad - Městský úřad Moravský Krumlov
Stavební úřad - Městský úřad Znojmo
Stavební úřad - Obecní úřad Hodonice
Stavební úřad - Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou
Stavební úřad - Obecní úřad Jaroslavice
Stavební úřad - Městský úřad Jevišovice
Stavební úřad - Úřad městyse Prosiměřice
Stavební úřad - Obecní úřad Šumná
Stavební úřad - Úřad městyse Višňové
Stavební úřad - Úřad městyse Vranov nad Dyjí

CZ062302 CZ064302
CZ062303 CZ064303
CZ062304 CZ064304
CZ062305 CZ064305
CZ062306 CZ064306
CZ062307 CZ064307
CZ062308 CZ064308
CZ062309 CZ064309
CZ062310 CZ064310
CZ062311 CZ064311
CZ062312 CZ064312
CZ062313 CZ064313
CZ062314 CZ064314
CZ062315 CZ064315
CZ062316 CZ064316
CZ062317 CZ064317
CZ062318 CZ064318
CZ062402 CZ064402
CZ062403 CZ064403
CZ062404 CZ064404
CZ062405 CZ064405
CZ062407 CZ064407
CZ062408 CZ064408
CZ062409 CZ064409
CZ062410 CZ064410
CZ062411 CZ064411
CZ062502 CZ064502
CZ062503 CZ064503
CZ062504 CZ064504
CZ062505 CZ064505
CZ062506 CZ064506
CZ062507 CZ064507
CZ062508 CZ064508
CZ062509 CZ064509
CZ062510 CZ064510
CZ062602 CZ064602
CZ062603 CZ064603
CZ062604 CZ064604
CZ062605 CZ064605
CZ062606 CZ064606
CZ062698 CZ064698
CZ062702 CZ064702
CZ062703 CZ064703
CZ062704 CZ064704
CZ062705 CZ064705
CZ062706 CZ064706
CZ062707 CZ064707
CZ062708 CZ064708
CZ062709 CZ064709
CZ062710 CZ064710
CZ062711 CZ064711
CZ062712 CZ064712

Změnily se názvy stavebních úřadů, s účinnosti od 11.3.2008:
dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Bezno
Stavební úřad - Obecní úřad Březno
Stavební úřad - Obecní úřad Jesenice

nově
Stavební úřad - Úřad městyse Bezno
Stavební úřad - Úřad městyse Březno
Stavební úřad - Městský úřad Jesenice

KODST/PORCSU/KODSU
00382/210710 CZ021710
01446/210711 CZ021711
05869/211205 CZ021C05

STAVEBNÍ ÚŘADY 08b
Ruší se dva stavební úřady:
- s účinností od 1.4.2008 (ukončení platnosti k 31.3.2008) se ruší stavební úřad (dodatečné oznámení):
NAZEVSU
Stavební úřad - Obecní úřad Radvanice

KODST/PORCSU/KODSU
13883/520514/CZ052514

Obec Radvanice patří od 1.4.2008 do správního obvodu Stavebního úřadu - Městského úřadu Trutnov.
- s účinností od 1.7.2008 (ukončení platnosti k 30.6.2008) se ruší stavební úřad: Stavební úřad - Obecní úřad Lučina
08837/810211/CZ081211

Obce Lučina, Dolní Domaslavice, Soběšovice a Žermanice patří od 1.7.2008 do správního obvodu Stavebního úřadu - Magistrátu města
Frýdku-Místku.
Změnil se název stavebních úřadů:
- s účinnosti od 23.4.2008:
dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Batelov
Stavební úřad - Obecní úřad Dřevohostice

- s účinností od 24.9.2007:

dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Nasavrky
Stavební úřad - Obecní úřad Veverská Bítýška

nově
Stavební úřad - Úřad městyse Batelov
Stavební úřad - Úřad městyse Dřevohostice

KODST/PORCSU/KODSU
00114/610206/CZ063206
03302/710407/CZ071407

nově
KODST/PORCSU/KODSU
Stavební úřad - Městský úřad Nasavrky
10163/530109/CZ053109
Stavební úřad - Úřad městyse Veverská Bítýška 18130/620315/CZ064315
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STAVEBNÍ ÚŘADY 09a
Změnil se název stavebního úřadu, s účinností od 23,1.2009:
dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Rožďalovice

nově
Stavební úřad - Městský úřad Rožďalovice

KODST/PORCSU/KODSU
14268/210808/CZ021808

STAVEBNÍ ÚŘADY 09b
Byly zavedeny nové kódy od 1.1.2009 - číselník ZJSOP, mají charakter pracovních kódů. Podrobněji viz text: Nové položky v souborech.
Vznikl nový stavební úřad s účinností od 1. 7. 2009:
NAZEVSU
Stavební úřad - Městský úřad Kašperské Hory

Změnil se název 1 stavebního úřadu, s účinnosti od 17.9.2009:
dříve
Stavební úřad - Obecní úřad Dolní Čermná

KODST/kód ZJSOP
06439/309611

nově
Stavební úřad - Úřad městyse Dolní Čermná

KODST/PORCSU/ZJSOP
02888/530413/512211

(správně by ale mělo být: Úřad městyse Dolní Čermná - Stavební úřad)
STAVEBNÍ ÚŘADY 10b
Byl zrušen jeden stavební úřad s účinností k 1.1.2010:

NAZEVSU
Úřad městské části Brno-Útěchov - Stavební úřad

KODST/kód ZJSOP
80929/607311

sloučením do správního obvodu stavebního úřadu

Úřad městské části Brno-Královo Pole - Stavební úřad

80903/606111

STAVEBNÍ ÚŘADY 11a
Vznikl nový stavební úřad s účinností od 1. 1. 2011:

NAZEVSU
KODST/kód ZJSOP
Úřad městské části Brno-Kníničky - Stavební úřad
80914/613011
vyčleněním ze správního obvodu stavebního úřadu Úřad městské části Brno-Bystrc - Stavební úřad

STAVEBNÍ ÚŘADY 11b
Změnil se název stavebních úřadů:
s účinnosti od 17.3.2011:

dříve
Obecní úřad Nová Říše - Stavební úřad
Obecní úřad Proseč - Stavební úřad

s účinnosti od 17.10.2011:

dříve
Obecní úřad Jistebnice - Stavební úřad

nově
Úřad městyse Nová Říše - Stavební úřad
Městský úřad Proseč - Stavební úřad

KODST/PORCSU/ZJSOP
10526/601411
13318/509111

nově
Městský úřad Jistebnice - Stavební úřad

KODST/PORCSU/ZJSOP
06117/304211

STAVEBNÍ ÚŘADY 12a
Bylo zrušeno sedm stavebních úřadů s účinností k 1.1.2012 (konec platnosti k 31.12.2011) v městě Pardubice na základě rozhodnutí
Magistrátu města Pardubice:
NAZEVSU
KODST/PORCSU/KODSU
Úřad městského obvodu Pardubice I - Stavební úřad
80801/510211
Úřad městského obvodu Pardubice II - Stavební úřad
80802/510311
Úřad městského obvodu Pardubice III - Stavební úřad
80803/510411
Úřad městského obvodu Pardubice IV - Stavební úřad
80804/510511
Úřad městského obvodu Pardubice V - Stavební úřad
80805/510611
Úřad městského obvodu Pardubice VI - Stavební úřad
80806/510711
Úřad městského obvodu Pardubice VII - Stavební úřad 80807/510811

sloučením do správního obvodu stavebního úřadu Magistrát města Pardubic- Stavební úřad 11765/510111
Změnily se názvy stavebních úřadů (NAZEVSU):
s účinnosti od 29.2.2012:
dříve
Obecní úřad Všeruby - Stavební úřad

nově
Městský úřad Všeruby – Stavební úřad

s účinností od 12.3.2012:

dříve
Městský úřad Jablonec nad Nisou - Stavební úřad
Městský úřad Prostějov - Stavební úřad

nově
Magistrát města Jablonec nad Nisou - Stavební úřad
Magistrát města Prostějova - Stavební úřad

KODST/ZJSOP
18737/308611
KODST/ZJSOP
05597/501211
13349/702511

STAVEBNÍ ÚŘADY 12b
Změnil se název stavebního úřadu (NAZEVSU) s účinnosti od 21.8.2012:
dříve
Obecní úřad Chlumec - Stavební úřad

STAVEBNÍ ÚŘADY 13a
Doplněna položka NAZST - zkrácený název stavebního úřadu.
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nově
Městský úřad Chlumec - Stavební úřad

KODST/ZJSOP
05179/405811

FINANČNÍ ÚŘADY
FINANČNÍ ÚŘADY 07a
Zaniklo 23 finančních úřadů s účinností k 1.1.2007 (ukončení platnosti k 31.12.2006), tím, že byla změněna na pracoviště finančních úřadů
vyhláškou Ministerstva financí č. 541/2006 Sb.:
Název
Finanční úřad v Pečkách
Finanční úřad v Uhlířských Janovicích
Finanční úřad v Benátkách nad Jizerou
Finanční úřad Praha-východ
Finanční úřad v Březnici
Finanční úřad ve Kdyni
Finanční úřad v Manětíně
Finanční úřad v Boru
Finanční úřad v Toužimi
Finanční úřad v Chodově
Finanční úřad v Doksech
Finanční úřad v Mimoni
Finanční úřad v Chlumci nad Cidlinou
Finanční úřad v Heřmanově Městci
Finanční úřad v Polné
Finanční úřad v Třešti
Finanční úřad v Kamenici nad Lipou
Finanční úřad v Jemnici
Finanční úřad v Letovicích
Finanční úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou
Finanční úřad v Němčicích nad Hanou
Finanční úřad v Kojetíně
Finanční úřad v Bojkovicích

KODFI,
11882
17321
00210
93209
01427
06467
09149
00730
16794
05217
02821
09525
05180
03873
12549
17076
06257
05822
08071
04880
10304
06789
00697

CFU
054
040
049
058
064
120
147
161
130
156
173
174
229
234
315
316
093
331
285
347
327
395
337

FINANČNÍ ÚŘADY 12b
Na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky a vyhlášky č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních
úřadů, které se nenacházejí v jejich sídlech bylo s účinností od 1.1.2013 zrušeno všech 199 existujících finančních úřadů a bylo nahrazeno
14 finančními úřady pro jednotlivé kraje s 201 územními pracovišti. Jejich seznam byl obsahem Pokynu č. GFŘ-D-12 o finančních úřadech, jejich územních finančních pracovištích a Pokynu č. GFŘ-D-13 ke změně umístění spisu v rámci finančního úřadu.
Z hlediska územních registrů má samozřejmě význam spádovost k územním pracovištím (které jsou reálným místem, kde se občané i firmy setkávají s výběrem daní apod.), proto byl soubor finančních úřadů přeměněn na soubor finančních úřadů a územních pracovišť. Při té
příležitosti ČSÚ vytvořil nové kódy KOD_FU, v zásadě odvozené od předchozích kódů CFU.
Ve dvou případech bylo vymezeno nové územní pracoviště:
Finanční úřad pro Středočeský kraj - územní pracoviště Praha-východ, NAZFI (zkrácený název) = Praha-východ, KOD_FU = 0582,
KODFI = 93209, vyčleněním z Finančního úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (KOD_FU = 0574, KODFI = 00904), které je vymezeno územím správních obvodů pověřených obecních úřadů Čelákovice, Odolena Voda a Úvaly. Finanční úřad Praha-východ existoval
v minulosti, byl zrušen v roce 1996.
Finanční úřad pro Plzeňský kraj - územní pracoviště v Nepomuku, NAZFI (zkrácený název) = Nepomuk, KOD_FU = 4065, KODFI =
10347, vyčleněním z Finančního úřadu Blovice (KOD_FU = 1414, KODFI = 00573), které je vymezeno územím správního obvodu Nepomuk. Finanční úřad Nepomuk předtím nikdy (po roce 1990) neexistoval.

FINANČNÍ ÚŘADY 13a
Beze změny v položkách. Položka NAZFI - zkrácený název územního pracoviště finančního úřadu už tam byla předtím (na rozdíl od ostatních zkrácených názvů).
Opraveny a doplněny kódy KOD_FU - kód územního pracoviště finančního úřadu, tak aby byly plně shodné s číselníky ČSÚ k 1.1.2013.

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 96b
bylo vytvořeno (resp. poprvé oficiálně publikováno) členění města Havířov a města Opavy na městské části:

Havířov se člení na 8 městských částí (celé území města),
Opava se člení na 8 městských částí (pouze připojené venkovské obce, bez území vlastního města)
kódy IČZÚJ - identifikační čísla základních územních jednotek pro městské části v Opavě nejsou dosud stanoveny, pro městskou část
Havířov-Město ČSÚ stanovil stejné IČZÚJ jako pro město (obec) celkem - v ÚIR nevyplněno

změnila se příslušnost ke stavebním úřadům v 5 případech:

Plzeň 7-Radčice (zřízen samostatný stavební úřad),
4 městské obvody v Ústí nad Labem (zrušeny samostatné stavební úřady)

změnila se příslušnost k matričnímu úřadu v 1 případě:
Krásné Pole (okres Ostrava-město)
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MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 97a
Bylo vytvořeno (resp. poprvé oficiálně publikováno) členění města Pardubic na městské obvody:

Vznikly městské obvody Pardubice II, IV, VI a VII (ostatní obvody se plánují a zatím tvoří nečleněnou část města).

Bylo opraveno IČZÚJ (identifikační číslo základní územní jednotky) pro

městskou část Havířov-město (je to dřívější IČZÚJ obce Havířova) a
nově stanovena IČZÚJ pro nové městské obvody v Pardubicích.

Změnila se příslušnost ke stavebním úřadům u

tří městských částí v Brně a k matričnímu obvodu u jednoho městského obvodu v Ostravě.

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 97b
Byl opraven název městské části

Brno-Maloměřice a Obřany (předtím chybně Brno-Obřany a Maloměřice - viz změny v Ústředním věstníku ČR č.1/1997).Ostatní názvy
městských částí Brna, které jsou všechny uváděny chybně ve Statistickém lexikonu 1992, byly v ÚIR již předtím správně.

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 98a
Byl doplněn pro úplnost záznam za

Opava (nečleněná část města podle vzoru Pardubic. Dosud však chybí IČZÚJ pro městské části Opavy, stejně jako pro městský obvod
Vratislavice nad Nisou (v Liberci).

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 98b
Žádná změna vůči stavu z února 1998, tj. dosud chybí IČZÚJ pro městské části Opavy - ČSÚ je však připravuje.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 99a
Do registru byl doplněn záznam

Liberec (nečleněné město), který zahrnuje celé město Liberec s výjimkou městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou.

Byly doplněny IČZÚJ

pro městské části Opavy, včetně záznamu za Opava (nečleněná část města) a dále pro městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou i pro Liberec (nečleněné město).

Do souboru byla u všech záznamů doplněna

položka IČOB, která má význam IČZÚJ obce. V Praze a ve statutárních městech je totožná s tzv. IČZÚJ statutárního města podle ČSÚ,
v ostatních obcích je totožná s IČZÚJ.

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 99b
Byla opravena příslušnost

ke stavebnímu úřadu u 12 městských částí hl.m. Prahy (podle Statutu a údajů stavebního odboru Magistrátu hl.m. Prahy).

Byl upraven počet obyvatel

k 3.3.1991 u 2 městských obvodů v Plzni (oprava vymezení) a 2 městských částí v Brně (změna vymezení) - viz části obce a ZSJ.

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 00a
Došlo ke změně počtu obyvatel

k 3.3.1991 u městského obvodu Liberec- Vratislavice nad Nisou a současně zbylé části města Liberec v důsledku úpravy katastrálních
hranic a následné změny příslušnosti jedné ZSJ (UO 60) do městského obvodu.

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 00b
Vznikly tři nové městské obvody v městě Pardubice, od 27.6.2000:
NAZMC/MO
Pardubice I,
Pardubice III,
Pardubice V,

KODMC/MO / ICZUJ
80801/574716,
80803/557064,
80805/557072.

Zanikl formálně uváděný "obvod" Pardubice (nečleněná část města), kód 80801/574716 rozčleněním na tři nové obvody.
Došlo ke změně počtu obyvatel

k 3.3.1991 u městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou a současně zbylé části města Liberec v důsledku úpravy katastrálních
hranic a následné změny příslušnosti jedné ZSJ (UO 60) do městského obvodu.

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 01a
Beze změny.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 01b
Od 1.7.2001 vzniká

v Praze 22 správních obvodů číslovaných 1 až 22. Příslušnost 57 městských částí ke správním obvodům je v položce SPRO v souboru
MCAST.dbf, pro vazbu mezi názvy městských částí a sídly správních obvodů je využita položka KODPO (kód pověřeného obecního
úřadu), která nemá v rámci Prahy smysl.

Byla aktualizována (opravena)

příslušnost městských částí a městských obvodů k matričním úřadům podle Přílohy k vyhlášce MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Matriční úřady v Praze jsou nyní
shodné s 22 správními obvody, v dalších statutárních městech (Brně, Ostravě) došlo rovněž ke změnám.

Změnila se příslušnost

9 městských částí v Praze ke stavebnímu úřadu. Obvody stavebních úřadů byly změněny tak, aby byly shodné s 22 správními obvody.
Tím byly zrušeny stavební úřady Praha-Libuš, Praha-Zbraslav, Praha-Ďáblice a Praha-Makovice.
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MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 02a
Byly doplněny

položky SYMC a SXMC - souřadnice definičních bodů MO/MČ, a to s přesností na 1 m (dosud souřadnice definičních bodů neexistovaly). Přitom byly použity souřadnice definičních bodů reprezentativní ZSJ, tj. té ZSJ, od níž je odvozen kód katastrálního území (případně
územně technické jednotky), která je z katastrálních území (nebo ÚTJ) v MO/MČ nejvýznamnější z hlediska shodnosti názvu, počtu
obyvatel, centrální polohy apod. Uvedená kritéria byla pro existující MO/MČ posouzena individuálně.

Byla doplněna

položka MAPA - je to umístění definičního bodu MO/MČ v ZM10 (Základní mapa 1:10 000).

Byla doplněna položka

PSČ (na základě požadavku některých uživatelů) - jedná se buď o jediné nebo hlavní PSČ v MO/MČ. Pokud je v MO/MČ více PSČ,
uvádí se buď jediné nebo hlavní PSČ reprezentativní části obce, tj. té části obce, která má buď shodný název nebo největší počet obyvatel, nebo leží v centru MO/MČ. Uvedená kritéria byla pro existující MO/MČ posouzena individuálně.

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 02b
Došlo ke změně názvu 7 městských částí v Praze s účinností od 1.1.2002:

KODMC/IČZÚJ nový název
dřívější název
80129/539601
Praha 16
Praha-Radotín
80139/547174
Praha 17
Praha-Řepy
80152/547417
Praha 18
Praha-Letňany
80148/547344
Praha 19
Praha-Kbely
80147/538213
Praha 20
Praha-Horní Počernice
80154/538949
Praha 21
Praha-Újezd nad Lesy
80166/538931
Praha 22
Praha-Uhříněves
K tomu: Od 1.7.2001 vzniklo v Praze 22 správních obvodů číslovaných 1 až 22. Příslušnost 57 městských částí ke správním obvodům
byla začleněna do položky SPRO v souboru MCAST.dbf, pro vazbu mezi názvy městských částí a sídly správních obvodů byla využita
položka KODPO (kód pověřeného obecního úřadu), která nemá v rámci Prahy smysl. S účinností od 1.1.2002 pak došlo ke změně názvů městských částí, které jsou "sídly" 22 správních obvodů, tak aby jejich názvy byly shodné s názvy správních obvodů.

Byla opravena

příslušnost městské části Praha-Čakovice ke správnímu, stavebnímu a matričnímu úřadu: nově Praha 19 (dříve Praha-Kbely), místo
chybného Praha-Letňany (nyní Praha 18).

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 03a
Vznikly dva městské obvody s účinností k 1.1.2003:

Plzeň 9-Malesice, kód 80309/559199, obec Plzeň, okres Plzeň-město, z bývalé obce Malesice, okres Plzeň-sever, přičleněné 1.1.2003
k Plzni,
Plzeň 10-Lhota, kód 80310/557978, obec Plzeň, okres Plzeň-město, z bývalé obce Malesice, okres Plzeň-sever, přičleněné 1.1.2003 k
Plzni.

Změnil se název jednoho městského obvodu (dodatečné oznámení):

Plzeň 2-Slovany, dříve Plzeň 2, kód 80302/545988, obec Plzeň, okres Plzeň-město, podle Statutu města Plzeň (dodatečná oprava,
změna nebyla nikdy oznámena, ani publikována v celostátních podkladech).

Bylo vytvořeno

nových 8 matričních úřadů v okrese Brno-město a tím se změnila příslušnost 23 městských částí k matričnímu úřadu, s účinností k
1.1.2003, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 566/2002 Sb. ze dne 18.12.2002, kterou se mění vyhláška č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb. a vyhlášky č. 499/2001 Sb.

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 03b
Změnila se příslušnost

městských obvodů v městě Pardubice ke stavebním úřadům - dříve Magistrát města Pardubice, nyní (pro Pardubice II a VII od
1.1.2002, pro ostatní od 1.1.2003) jednotlivé městské obvody Pardubice I až Pardubice VII

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 04a
Změnilo se (jediné nebo hlavní) PSČ u 4 městských obvodů/městských části. Podrobněji o PSČ viz podkapitola o Nových položkách v
souborech.
Připravuje se

zrušení městských částí ve statutárním městě Havířově. Městské části byly vymezeny obecně závaznou vyhláškou s účinností od
1.11.1992, nikdy v nich však nepůsobily orgány samosprávy (zastupitelstvo městské části), ani v nich nebyly ustaveny úřady městské
části. V zásadě byly tedy shodné s částmi obce (sloužily pouze pro číslování domů a stanovení adres.

Předpokládané datum účinnosti: 1.4.2004. Změna není uvedena v ÚIR-ZSJ.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 04b
Byly zrušeny městské části

ve statutárním městě Havířově, k 1.5.2004, rozhodnutím městského zastupitelstva (platnost jejich existence byla tedy ukončena k
30.4.2004).Městské části byly vymezeny obecně závaznou vyhláškou s účinností od 1.11.1992, nikdy v nich však nepůsobily orgány
samosprávy (zastupitelstvo městské části), ani v nich nebyly ustaveny úřady městské části. V zásadě byly tedy shodné s částmi obce
(sloužily pouze pro číslování domů a stanovení adres).

Byly změněny kódy

jednotek 15 NUTS 4 Hl.m. Prahy a kód okresu Opava a Ostrava-město (KODNUTS) k 1.5.2004 dle opatření ČSÚ (týká se 57 městských
částí v Praze, 8 (resp. 9) městských částí v Opavě a 22 městských obvodů v Ostravě).
Název obce
Název NUTS 4
KODNUTS
dř. KODNUTS
Praha
Praha 1 až Praha 15
CZ0101 až CZ010F
CZ0111 až CZ011F
Opava
Opava
CZ0805
CZ0815
Ostrava
Ostrava-město
CZ0806
CZ0816
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Bylo doplněno IČO městské části (úřadu městské části) Praha-Benice dohledáním v Registru ekonomických subjektů.
Byla opravena položka

PORMC (pořadové číslo městské části) u 27 MČ v Praze. Pořadová čísla jsou pomocné položky, které pomáhají uživatelům setřídit
platné záznamy podle lexikálního nebo účelového třídění.
V Praze nyní platí:
členění na 10 obvodů podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, novelizovaném zákonem č. 320/2002 Sb., toto členění
nemá v současnosti samostatný číselník, ale v ÚIR-ZSJ je obsaženo v položce MO (městský obvod) pro záznamy v Praze,
členění na 22 správních obvodů (obsaženo v položce SPRO, kde jsou hodnoty 01-22, které odpovídají hodnotám 1101-1122 číselníku
CISSOP (číselník správních obvodů Prahy, provozovaný ČSÚ).
Pořadí městských částí podle prvého třídění (obvody Praha 1 až Praha 10, v jejich rámci městské části podle abecedního pořadí názvů)
– je vyjádřeno položkou PORMC, která nabývá hodnot 01-57.
Pořadí podle druhého třídění (správní obvody Praha 1 až Praha 22, v jejich rámci městské části podle abecedního pořadí názvů) - je vyjádřeno položkou PORMCS, která nabývá hodnot 01-57.
Zařazení nové položky bylo dáno uživatelskými potřebami - jde o pořadí MČ, používané ve statistických publikacích o Praze.

Ve statutárních městech, kde existují městské části nebo městské obvody, obsahují obě položky pořadí, tak jak je uvedeno ve statutech
příslušných měst.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 05a
Upravuje se název 1 městského obvodu:

KODMC/ICZUJ
Název městského obvodu,
dřívější název:
80502 501298
Ústí nad Labem-Severní Terasa
Ústí nad Labem-Severní terasa
s účinností od 1.1.2005 - oprava podle podkladů města a městského obvodu, která je současně v souladu s názvem jediné části obce:
Severní Terasa.

Změnilo se vymezení 2 MČ v Praze:

NAZMC,
KODMC/ICZUJ
Praha 6,
kód 80106/500178
Praha-Suchdol,
kód 80140/547271
v obci 12702 7/554782 Praha, od 1.1.2005.

OB91: nyní - dříve
110243 109833
4697
5107

OB01: nyní - dříve
101329 100945
4888
5272

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 05b
Beze změny.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 06a
Změnil se údaj o jediném nebo hlavním PSČ u 1 městského obvodu (Plzeň 9-Malesice). PSČ se vztahuje k vybrané části obce, která "reprezentuje"celý městský obvod podle stavu k 1.3.2006.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 06b
S účinností od 20.10.2006 se vytváří nový městský obvod

Pardubice VIII (kód ISÚ 80808, IČZÚJ 575020) v obci-statutárním městě Pardubice (kód ISÚ 11765 0, IČOB a IČZÚJSM 555134) z dosavadní samostatné obce Hostovice. Příslušnost k matričnímu, stavebnímu, finančnímu úřadu je stejná jako byla u obce Hostovice. Pořadové číslo městského obvodu (PORMC) v rámci statutárního města je 08, číslo městského obvodu (MO) je 08.
Poznámka: V číselníku ZÚJ se mění název ZÚJ 575020 Hostovice na nový název Pardubice VIII a doplňuje se příslušnost této ZÚJ do
statutárního města 555134 Pardubice.

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 07a
Beze změn.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 07b
S účinností od 1.11.2007, na základě rozhodnutí městského zastupitelstva - viz vyhláška č. 13/2007, kterou se mění Statut hlavního města
Prahy, se mění příslušnost
městské části Praha-Čakovice do správního obvodu: dosud správní obvod Praha 19, nově správní obvod Praha 18.

S účinností od 1.11.2007, na základě rozhodnutí městského zastupitelstva - viz vyhláška č. 13/2007, kterou se mění Statut hlavního města
Prahy, se mění příslušnost
městské části Praha-Čakovice do správního obvodu stavebního úřadu: dosud Stavební úřad - Úřad městské části Praha 19, nově
Stavební úřad - Úřad městské části Praha 18.
Poznámka: Změny matričních obvodů se provádějí vyhláškou Ministerstva vnitra (resp. novelou vyhlášky č. 207/2001 Sb.), nikoliv změnou
Statutu hlavního města Prahy. V současnosti se připravuje vyhláška s účinností od 1.1.2008, podle které bude městská část PrahaČakovice převedena ze správního obvodu matričního úřadu Praha 19 do správního obvodu matričního úřadu Praha 18 od 1.1.2008.
Byly doplněny odhadnuté výměry

všech městských obvodů a městských částí, jako součet výměr ZSJ podle GIS, odvozené z výměr katastrálních území, podle údajů
Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2006.

Byly opraveny počty obyvatel 2 městských částí v Praze, převzetím dat z aktualizované verze Lexikonu obcí (2005, 2006, 2007):
MĚSTSKÁ ČÁST IČZÚJ

OBEC

KODOB,KO/IČOB

Praha 6
Praha-Suchdol

Praha
Praha

12702 7/554782
12702 7/554782

500178
547271

Počet obyvatel 2001
dosud opravený
101329 101252
4888
4965

MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 08a
S účinností od 1.1.2008, na základě vyhlášky MV ČR č.389/2007 Sb., se změnila příslušnost městské části Praha-Čakovice do správního
obvodu matričního úřadu:
dříve Úřad městské části Praha 19 - Matrika,
nově Úřad městské části Praha 18 - Matrika.
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Změna byla provedena v návaznosti na rozhodnutí městského zastupitelstva - viz vyhláška č. 13/2007, kterou se mění Statut hlavního
města Prahy, která změnila s účinností od 1.11.2007 příslušnost městské části Praha-Čakovice do správního obvodu:
dříve správní obvod Praha 19,
nově správní obvod Praha 18

a současně změnila příslušnost městské části Praha-Čakovice do správního obvodu stavebního úřadu:

dříve Stavební úřad - Úřad městské části Praha 19,
nově Stavební úřad - Úřad městské části Praha 18.
Změna příslušnosti k matričnímu úřadu však nemohla být provedena na základě Statutu, protože je dána vyhláškou č. 207/2001 Sb. a
jejími novelami.

Do souboru MCAST byla nově začleněna položka OBAKT, která je vyplněna údaji o aktuálních počtech obyvatel městských částí v Praze
k 1.1.2008 podle údajů ČSÚ. U ostatních statutárních měst, členěných na městské části nebo městské obvody, není položka vyplněna.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS jako součet výměr ÚTJ, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu a
podle grafických vrstev RSO k 1.1.2008.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 08b
Beze změn.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 09a
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) jako součet výměr ÚTJ, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2008 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2009.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech MČ v Praze k 1.1.2009 podle údajů ČSÚ Praha.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 09b
Beze změn.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 10a
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) jako součet výměr ÚTJ, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2009 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2010. Výměry byly součástí aktualizované verze k 1.1.2010.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech MČ v Praze k 1.1.2010 podle údajů ČSÚ Praha.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 10b
Změnila se příslušnost jedné městské části ke stavebnímu úřadu:
IČZÚJ, NAZMC
551431 Brno-Útěchov

KODST/ZJSOP, NAZEVSU
nově 80903/606111 Úřad městské části Brno-Královo Pole - Stavební úřad
dříve 80929/607311 Úřad městské části Brno-Útěchov - Stavební úřad

Byly mírně upraveny odhadnuté výměry 29 městských obvodů/městských částí dle GIS (VYMERU) jako součet výměr ÚTJ, na základě
hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2009 a podle aktualizovaných grafických vrstev RSO k 1.11.2010.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 11a
Změnila se příslušnost jedné městské části ke stavebnímu úřadu:
IČZÚJ, NAZMC
551210 Brno-Kníničky

KODST/ZJSOP, NAZEVSU
nově 80914/613011 Úřad městské části Brno-Kníničky - Stavební úřad
dříve 80913/605311 Úřad městské části Brno-Bystrc - Stavební úřad

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) jako součet výměr ÚTJ, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2010 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2011.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 11b
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) jako součet výměr ÚTJ, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2010 a podle grafických vrstev RSO k 1.11.2011
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 12a
Změnila se příslušnost městských obvodů v obci 555134 Pardubice (okres 5302 Pardubice) ke stavebnímu úřadu:
IČZÚJ, NAZMC
574716 Pardubice I

555126 Pardubice II
557064 Pardubice III
555096 Pardubice IV
557072 Pardubice V
555100 Pardubice VI
555118 Pardubice VII

KODST/ZJSOP, NAZEVSU
dříve 80801/510211 Úřad městského obvodu Pardubice I - Stavební úřad
nově 11765 510111 Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
dříve 80802/510311 Úřad městského obvodu Pardubice II - Stavební úřad
nově 11765 510111 Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
dříve 80803/510411 Úřad městského obvodu Pardubice III - Stavební úřad
nově 11765/510111 Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
dříve 80804/510511 Úřad městského obvodu Pardubice IV - Stavební úřad
nově 11765/510111 Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
dříve 80805/510611 Úřad městského obvodu Pardubice V - Stavební úřad
nově 11765/510111 Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
dříve 80806/510711 Úřad městského obvodu Pardubice VI - Stavební úřad
nově 11765/510111 Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
dříve 80807/510811 Úřad městského obvodu Pardubice VII - Stavební úřad
nově 11765/510111 Magistrát města Pardubic - Stavební úřad

Pozn.: příslušnost městského obvodu 575020 Pardubice VIII se nemění, patřil i dříve do správního obvodu stavebního úřadu
11765/510111 Magistrát města Pardubic - Stavební úřad.
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Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech městských částí v Praze z údajů SLDB 2011, podle údajů ČSÚ (předběžné výsledky SLDB
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) jako součet výměr ÚTJ, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2011 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2012.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech MČ v Praze k 1.1.2012 podle údajů ČSÚ.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 12b
Byly opraveny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech městských částí v Praze z údajů SLDB 2011, podle údajů ČSÚ (předběžné výsledky byly nahrazeny definitivními výsledky podle obvyklého pobytu).
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu (OB11OBV, shodné s položkou OB11) a podle trvalého
pobytu (OB11TRV).
Byly nově doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 (OB11) všech městských obvodů a městských částí v územně členěných statutárních městech z údajů SLDB 2011, podle údajů ČSÚ (definitivní výsledky podle obvyklého pobytu).
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu (OB11OBV, shodné s položkou OB11) a podle trvalého
pobytu (OB11TRV).
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) jako součet výměr ÚTJ, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2012 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2013.
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) všech MČ v Praze k 1.1.2013 podle údajů ČSÚ.
MĚSTSKÉ OBVODY A MĚSTSKÉ ČÁSTI 13a
Doplněny zkrácené názvy úřadů:
NAZMA - zkrácený název matričního úřadu,
NAZST - zkrácený název stavebního úřadu,
NAZFI - zkrácený název územního pracoviště finančního úřadu,
NAZFI2 - zkrácený název územního pracoviště finančního úřadu úřadu pro několik městských částí Brna, které patří do dvou různých
správních obvodů.
Dále doplněny identifikační položky podle souboru obcí: KNUTS, NAZOB, CISORP, NAZORP, CISPOU, NAZPO. Soubor MCAST spojením se souborem OBCE totiž tvoří soubor ZUJ (základních územních jednotek), který ovšem v ÚIR-ZSJ není obsažen.
Byly doplněny položky:
KOD_UZOHMP, NAZ_UZOHMP - kód a název městského obvodu Prahy,
CISSOP, NAZ_SOP - kód a název správního obvodu Prahy,
aby byla zajištěna přímá vazba na soubory UZOHMP a SOP. Předtím byly tyto vazby popsány pomocí historických kódů (MO, SPRO).
Byly opraveny souřadnice několika městských částí/městských obvodů - Praha 1, Pardubice I a Brno-střed - tak aby byly v souladu se
sjednocením souřadnic obcí, částí obcí a k.ú., provedené v předchozí verzi k 1.1.2013.
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf.

MĚSTSKÉ (dříve ÚZEMNÍ) OBVODY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (UZOHMP)
ÚZEMNÍ OBVODY HLAVNÍHO MÉSTA PRAHY (UZOHMP) 12a
Územní obvody hlavního města Prahy Praha 1 až Praha 10. Nový soubor.
ÚZEMNÍ OBVODY HLAVNÍHO MÉSTA PRAHY (UZOHMP) 12b
Územní obvody hlavního města Prahy Praha 1 až Praha 10.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) jako součet výměr městských částí, které jsou součtem výměr ÚTJ, na základě
hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2012 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2013.
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu (OB11OBV, shodné s položkou OB11) a podle trvalého
pobytu (OB11TRV).
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) jako součet počtu obyvatel městských částí k 1.1.2013 podle údajů ČSÚ.
MĚSTSKÉ OBVODY HLAVNÍHO MÉSTA PRAHY (UZOHMP) 13a
Městské obvody hlavního města Prahy Praha 1 až Praha 10. Dříve nazývané Územní obvody hlavného města Prahy.
Doplněna nově položka UI_MOPK (numerické hodnoty). Jako kód je použit kód městského obvodu Prahy, vytvořený ČSÚ
(KOD_UZOHMP), proto položku UI_MOPC (převedeno na řetězec - Character) není třeba vytvářet, byla by shodná s položkou
KOD_UZOHMP.
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf.
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SPRÁVNÍ OBVODY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (SOP)
SPRÁVNÍ OBVODY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (SOP) 12a
Správní obvody hlavního města Prahy Praha 1 až Praha 22. Nový soubor.
SPRÁVNÍ OBVODY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (SOP) 12b
Správní obvody hlavního města Prahy Praha 1 až Praha 22.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) jako součet výměr městských částí, které jsou součtem výměr ÚTJ, na základě
hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2012 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2013.
Byly doplněny počty obyvatel k 26.3.2011 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu (OB11OBV, shodné s položkou OB11) a podle trvalého
pobytu (OB11TRV).
Byly aktualizovány počty obyvatel (OBAKT) jako součet počtu obyvatel městských částí k 1.1.2013 podle údajů ČSÚ.
SPRÁVNÍ OBVODY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (SOP) 13a
Správní obvody hlavního města Prahy Praha 1 až Praha 22.
Doplněny nové položky UI_SOPK (numerické hodnoty) a UI_SOPC (převedeno na řetězec - Character), které představují kódy RÚIANu a
slouží jako převodník mezi souborem SOP RÚIAN a souborem SOP ČSÚ. U ostatních souborů byly podobné převodníkové kódy začleněny už v předchozí verzi ÚIR-ZSJ.
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf..

STŘEDISKA OSÍDLENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU (SOMV)
STŘEDISKA OSÍDLENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU (SOMV) 13a
Spádové obvody středisek místního a obvodního významu (do 1993).
Jedná se o historické údaje, které dokumentují minulost úředně schválené sídelní struktury (platné 1971-1993). Údaje jsou až dosud využívány ve sféře sociálně geografických studií a v územně plánovacích podkladech jako informace o sídelní struktuře, která mnohem lépe
než současná struktura správních obvodů ORP a POÚ vystihuje významovou hierarchii obcí se střediskovými funkcemi a vymezení jejich
spádových území jakožto regionální diferenciaci území na základní řádovostní úrovni. Soubor zajišťuje převoditelnost historického vymezení na současné administrativní členění (pomocí kódu SOMV v souboru ZSJ a ZSJ dílů).
V souboru byla aktualizována položka LAU1, aby vyjadřovala aktuální, nikoliv historickou příslušnost středisek osídlení do okresů (17 případů).

ČÁSTI OBCE
ČÁSTI OBCE 96a
vznikla nová část obce - dodatečné hlášení o vzniku

Veselá (obec Sedletín, okres Havl.Brod)

zanikly 2 části obce - dodatečné hlášení opravy chyb ve Statistickém lexikonu obcí 1992
Nový Dvůr (obec Heřmanův Městec, okres Chrudim)
Zdechovice (obec Úherčice, okres Chrudim)

změnil se název 4 částí obce

Martinice v Krkonoších, dříve Martinice (též obec, okres Semily)
Vnitřní Město, dříve Trutnov-Vnitřní Město (obec Trutnov)
Svatá Kateřina, dříve Kateřina (obec Šebrov-Kateřina, okres Blansko)

změnila se příslušnost do obce u 12 částí obce (viz obce)
změnila se příslušnost do okresu u 86 částí obce (viz obce)
změnilo se pořadové číslo části obce v obci u 27 částí obce
ČÁSTI OBCE 96b
vznikly 4 nové části obce:

Hrbovice (obec Chlumec, okres Ústí nad Labem)
Dolní Suchá,
Podlesí a
Prostřední Suchá (obec Havířov, okres Karviná)

zanikla 1 část obce:

Suchá (obec Havířov, okres Karviná)

změnil se název 1 části obce:

Říkovice, dříve Řikovice (též obec, okres Přerov) - od 1.7.1996
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změnila se příslušnost do obce u 1 části obce (dodatečně zjištěná administrativní změna):
Nový Svět (obec Slatina, dříve obec Bílovec, okres Nový Jičín)

změnil se kód obce (KODOB) u 2 částí obce v důsledku změny kódu obce (viz obce)
změnilo se pořadové číslo části obce v obci u 29 částí obce (v důsledku výše uvedených změn městských částí a částí obcí)
ČÁSTI OBCE 97a
vznikly 2 nové části obce:

Bílé Předměstí-část (kód 41505) a
Studánka-část (kód 41506)
v obci Pardubice v důsledku rozdělení dvou částí obce hranicí nově vytvořených městských obvodů.

Změnil se název 4 částí obce:

Těchlovice, dříve Děčín XXXIV-Těchlovice (okres Děčín) v důsledku vzniku nové obce,
Bílé Předměstí-část, dříve Bílé Předměstí a
Studánka-část, dříve Studánka v obci Pardubice (viz výše),
Boršice, dříve Boršice u Buchlovic (okres Uherské Hradiště),
v důsledku změny názvu obce (obec se nečlení na části, má tedy jedinou část, totožnou s obcí).

Změnil se kód 4 částí obce:

Těchlovice (okres Děčín) - nyní 16541, dříve 40756, jako důsledek změny názvu a tím i ztotožnění s názvem a kódem obce,
Pohorská Ves (obec Pohorská Ves, okres Český Krumlov) - nyní 12478, dříve 40404, jako důsledek sloučení ZSJ Pohorská Ves 1.díl a
Pohorská Ves 2.díl, a tím sjednocení názvů a kódů ZSJ a části obce,
Kamýk - nyní 12845, dříve 12844 a
Újezd (bývalý Újezd u Průhonic) – nyní 17399, dříve 12903 - při revizi členění Prahy.

Změnila se příslušnost do obce a tím i kód obce (KODOB) u 1 části obce v důsledku vzniku nové obce Těchlovice.
Byla nově doplněna příslušnost do městských obvodů v Pardubicích a změnila se pořadová čísla všech částí obce dotčených změnami.
ČÁSTI OBCE 97b
Vznikla 1 nová část obce:

Římov, v obci Římov, okres České Budějovice (kód 14572) sloučením částí obce Dolní Římov a Horní Římov.

Zanikly 3 části obce:

Dolní Římov (kód 40374) a
Horní Římov (kód 40375) sloučením v část obce Římov - vyhlášeno v Ústředním věstníku ČR č.1/1993 s účinností od 3.3.1993, v ÚIR
nebylo dosud provedeno.
Ždírec (kód 41093) v obci Levínská Olešnice, okres Semily – zanikla k 1.1.1992 při příležitosti vytvoření samostatné obce Levínská
Olešnice, v Ústředním věstníku č.1/1992 vyhlášeno chybně (část obce Ždírec uvedena jako existující), opraveno při tvorbě Statistického
lexikonu obcí 1992 (tam uvedena není), avšak oprava v Ústředním věstníku nebyla publikována.

Změnil se název 2 částí obce:

Čmelíny, dříve Čmeliny (o. Plzeň-jih) - v důsledku změny názvu obce,
Brno-město (dříve Město-Brno) - viz Ústřední věstník ČR č.1/1997.

Změnila se pořadová čísla částí obce v obcích dotčených změnami (Římov, Brno).
Změnil se počet obyvatel části obce

Žďár v obci Levínská Olešnice, okr. Semily k 3.3.1991 v důsledku započtení zrušené části Ždírec.

Pro všechny části obce byly nově vytvořeny položky SYCOB a SXCOB - souřadnice definičního bodu (viz samostatný text).
PSČ - byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí na stav platný k 1.8.1997, změny se týkaly 560 částí obcí.
Upozornění: V současné době probíhá kontrola seznamu částí obcí za spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj (zodpovídá za ÚIR), Ministerstva vnitra (zodpovídá za administrativně správní členění státu a za Seznam obcí a částí obcí), Ministerstva práce a sociálních věcí
(kontroluje a aktualizuje seznamy ulic, částí obcí a obcí pro potřeby výplaty sociálních dávek), Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (zodpovídá za evidenci parcel v rámci katastrálních území, atributem parcely je mimo jiné číslo popisné v rámci části obce).
Možné problémy vyplývají z toho, že část obce je definována dvěma způsoby:
- jako jednotka uvedená v Seznamu obcí a částí obcí, který udržuje Ministerstvo vnitra ČR a publikuje je prostřednictvím statistických lexikonů ve znění změn publikovaných v Ústředním věstníku ČR (z tohoto seznamu je odvozen číselník částí obcí jako součást ÚIR),
- jako jednotka, která má v rámci obce samostatné číslování domů.
Z dvojí definice vzniká samozřejmě možnost rozporů:
- v některých obcích existují dvě řady čísel popisných a obec se tak "de facto" člení na části - tato skutečnost však nikdy nebyla nahlášena
Ministerstvu vnitra, a proto tyto části obce nejsou uvedeny v úředním Seznamu obcí a částí obcí, obdobným případem jsou některé části
obce, které byly vyhlášeny jako zrušené, k přečíslování domů však nedošlo (a tedy "de facto" existují dále),
- některé části obce naopak fyzicky zanikly (v severních Čechách, při výstavbě vodní přehrady Želivka aj., v okolí Temelína, atd.), z úředního seznamu částí obcí však nikdy nebyly vyřazeny, a tudíž existují "de iure" jako evidenční jednotky, i když prázdné. Až dosud nebylo
jednoznačně vyjasněno, komu náleží kompetence zřizovat, rušit a přejmenovávat části obcí (tato pravomoc náležela krajským národním
výborům a po jejich zrušení v roce 1990 nebyla převedena na žádnou instituci).
Proto existuje určitý počet částí obcí vytvořených, zrušených nebo přejmenovaných rozhodnutím obecního zastupitelstva nebo přednosty
okresního úřadu, které dosud nebyly potvrzeny Ministerstvem vnitra ČR. Velké množství nejasností až zmatků vzniká kromě toho tím, že
jelikož části obcí jsou používány jako součást adresy, bývají občas institucemi používajícími adresy (např. již zmíněné Ministerstvo práce a
sociálních věcí aj.), především však samotnými obcemi, považovány za "části obce" různé samoty a místní části, jejichž názvy jsou užívány k upřesnění adres občanů (místo názvů ulic, které se v malých obcích většinou nepoužívají). Veškeré tyto nejasnosti jsou málo početné, avšak je třeba je odstranit, aby úřední Seznam obcí a částí obcí (a s ním souhlasný číselník obcí a číselník částí obcí) odpovídal ve
všech případech realitě.
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ČÁSTI OBCE 98a
Vzniklo 33 nových částí obce (nová část obce - obec, okres, kód části obce + kontrolní znak, platnost od):
NAZCOB
Královna
Roudný
Boží Dar
Mladá
Dubiny
Krámský
Dub
Klenové
Větrov
Chocovice
Povodí
Vokov
Lesina
Debrník
Pancíř
Kluk
Horní Dubová Hora
Veselí
Hillův Mlýn
Dolní Mezihoří
Studená Voda
Dolní Dušnice
Končiny
Vojtěšice
Blansko
Hradsko
Kochavec
Hatě
Janovice
Slezský Kočov
Moravský Kočov
Nová Rudná
Stará Rudná

NAZOB
Neustupov
Zvěstov
Milovice
Milovice
Velké Popovice
Velké Popovice
Velké Popovice
Velké Popovice
Nadějkov
Třebeň
Třebeň
Třebeň
Třebeň
Železná Ruda
Železná Ruda
Dubá
Dubá
Zákupy
Kytlice
Holovousy
Božanov
Jablonec nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Slavičín
Chvalovice
Velká Bíteš
Moravskoslezský Kočov
Moravskoslezský Kočov
Rudná pod Pradědem
Rudná pod Pradědem

NAZOK
Benešov,
Benešov,
Nymburk,
Nymburk,
Praha-východ,
Praha-východ,
Praha-východ,
Praha-východ,
Tábor,
Cheb,
Cheb,
Cheb,
Cheb,
Klatovy,
Klatovy,
Česká Lípa,
Česká Lípa,
Česká Lípa,
Děčín,
Jičín,
Náchod,
Semily,
Semily,
Semily,
Semily,
Semily,
Zlín,
Znojmo,
Žďár nad Sázavou,
Bruntál,
Bruntál,
Bruntál,
Bruntál,

KODCOB/KC
01285 8,
08346 1,
31849 3,
41511 1,
17929 9,
30017 9,
41512 0,
41513 8,
41517 1,
16952 8,
16955 2,
16957 9,
41520 1,
41518 9,
41519 7,
41515 4,
41516 2
00983 1,
07879 4,
41514 6,
41508 1,
05591 3,
05593 0,
05595 6,
41509 0,
41510 3,
05899 8,
41507 3,
17822 5,
01329 3,
01330 7,
14335 9,
14337 5,

platí od:
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
17.7.1997
17.7.1997
17.7.1997
17.7.1997
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
7.12.1997
7.12.1997
5.6.1997
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
1.6.1997
1.6.1997
1.6.1997
1.6.1997
1.6.1997
30.10.1997
7.5.1997
1.1.1998
23.6.1997
23.6.1997
18.3.1997
18.3.1997

Zaniklo 8 částí obcí, resp. přesněji 8 částí obcí bylo vyřazeno z číselníku částí obcí (jedná se fakticky o 6 částí obcí, protože Moravskoslezský Kočov a Rudná pod Pradědem byly obce, které se nečlenily na části a pouze z hlediska úplnosti číselníku částí obcí byly považovány za jedinou část obce, totožnou s celou obcí).
Jsou to tyto části obce (zaniklá část obce - obec, okres, kód části obce + kontrolní znak, platnost od):
NAZCOB
NAZOB
Lísek
Hudlice
Kobelec
Černava
Skaříšov
Mladějov
Doly-Frymburk
Nový Hrádek
Dolní Maršov
Svoboda nad Úpou
Jankovice
Letohrad
Moravskoslezský Kočov Moravskoslezský Kočov
Rudná pod Pradědem Rudná pod Pradědem

NAZOK
Beroun,
Karlovy Vary,
Jičín,
Náchod,
Trutnov,
Beroun,
Bruntál,
Bruntál,

KODCOB/KC
04926 3),
40572 8),
41026 8,
41494 8,
16108 0),
08064 1,
41309 7,
41310 1,

platí od:
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998
1.1.1998

Pokud není uvedeno datum, jedná se o dodatečné oznámení již dříve provedené,ale nepublikované změny, případně opravu Seznamu
obcí a částí obcí.
Změnil se kód části obce u 3 částí obce (část obce - obec, okres, nynější a dřívější kód části obce + kontrolní znak,):
NAZCOB
Rájec
Mlýny
Návsí

NAZOB
Černava
Kytlice
Jablunkov

NAZOK
Karlovy Vary,
Děčín,
Frýdek-Místek,

KODCOB/KC
KODCOB/KC
02003 6,
dříve 40573 6
07878 6,
dříve 40771 2
05634 1,
dříve 41314 3

Změna kódu, ke které se přistupuje pouze výjimečně, byla vyvolána ve všech třech případech nahrazením samostatného kódu části obce
kódem totožným s kódem ZSJ:

Po zrušení části obce Kobelec, byl název ZSJ Rájec-Kobelec změněn na ZSJ Rájec a tím došlo ke shodě názvu i kódu ZSJ a části obce.
Po vzniku části Hillův Mlýn, která byla ztotožněna s dřívější ZSJ Mlýny II, došlo ke sjednocení názvu a tím i kódu ZSJ a části obce Hillův
Mlýn (dříve Mlýny II) a v důsledku toho i ke ztotožnění části obce Mlýny a ZSJ Mlýny (dříve Mlýny I).
Sloučením ZSJ Návsí-západ a Návsí-východ v jedinou ZSJ Návsí došlo ke shodě názvu a tím i kódu ZSJ a části obce Návsí.

Změnil se název 3 částí obce:

Krty-Hradec, dříve Krty (obec Krty-Hradec, okres Strakonice) - v důsledku změny názvu obce (obec se nečlení na části, tj. obsahuje jedinou stejnojmennou část),
Město, dříve Moravská Třebová-Město (obec Moravská Třebová, okres Svitavy) na základě rozhodnutí městského zastupitelstva,
Suchohrdly u Znojma, dříve Suchohrdly (obec Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo) - v důsledku shody názvu části obce s nově vytvořeným názvem obce (obec se nečlení na části, tj. obsahuje jedinou stejnojmennou část).

Změnila se příslušnost do obce u 16 částí obce:

převedením 13 částí obcí v důsledku vytvoření 8 nových obcí,
převedením KÚ Žibřidovice z obce Dolní Kralovice do obce Šetějovice (okres Benešov). Část obce Žibřidovice sice fyzicky zanikla při
výstavbě vodního díla Želivka, ze Seznamu obcí a částí obcí však dosud nebyla vyřazena, a proto musí být uváděna i v číselníku částí
obcí,
vyčleněním částí obce Nechalov a Drhovce z obce Drhovy a přičleněním k obci Drevníky (okres Příbram) od 1.1.1998.

Změnila se pořadová čísla částí obce ve všech obcích dotčených změnami.
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Změnil se počet obyvatel částí obcí k 3.3.1991 u těch částí, od nichž byly odčleněny nově vytvořené části, ovšem pouze v těch případech,
kdy nově vytvořené části byly totožné s existujícími ZSJ. Pokud vznikla nová část obce vytvořením nového dílu ZSJ, její počet obyvatel
není k dispozici.
Pro všechny nové části obce byly nově vytvořeny položky SYCOB a SXCOB - souřadnice definičního bodu.

V jednom případě bylo potřeba upravit souřadnice části obce, od níž se odčlenila nová část obce (Mokřany v obci Velké Popovice, okres
Praha-východ).

PSČ - byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí (k 31.1.1998) - změny se týkaly 1135 částí obcí.
ČÁSTI OBCE 98b
Vznikly 2 nové části obce (nová část obce - obec, okres, kód části obce + kontrolní znak):
NAZCOB
Butov
Mimoň VI

NAZOB
Stříbro
Mimoň

NAZOK
Tachov,
Česká Lípa,

KODCOB/KC
18537 0
41521 9).

Změnil se název 2 částí obce:

Kuřívody, dříve Kuřivody (obec Ralsko), na základě rozhodnutí obce (dosud nepublikováno v Ústředním věstníku),
Suchohrdly u Miroslavi, dříve Suchohrdly (obec Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo) - v důsledku shody názvu části obce s názvem
obce (obec se nečlení na části, tj. obsahuje jedinou stejnojmennou část).

Počet obyvatel částí obcí k 3.3.1991 se nezměnil, neboť:
nově vytvořená část Butov (obec Stříbro, okres Tachov), měla k tomuto datu nulový počet obyvatel (bylo tam však 298 objektů individuální
rekreace),
nově vytvořená část Mimoň VI (obce Mimoň, okres Česká Lípa), nebyla při Sčítání lidu, domů a bytů samostatně sčítána.
Změnila se pořadová čísla částí obcí v dotčených obcích (Stříbro a Mimoň).
Pro obě nové části obce byly naplněny položky SYCOB a SXCOB - souřadnice definičního bodu.
PSČ - byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí - změny se týkaly 1005 částí obcí.
ČÁSTI OBCE 99a
Vzniklo 22 nových částí obce (nová část obce - obec, okres, kód části obce + kontrolní znak, platnost od):
NAZCOB
NAZOB
Vozerovice
Sedlec-Prčice
Lány
Červené Janovice
Chedrbí
Krchleby
Vinice
Vinaře
Vestec
Zbizuby
Markovice
Žleby
Rapotice
Malonty
Babice
Kbel
Děčín XXX-Velká VeleňDěčín
Vlkaň
Radonice
Vojnín
Radonice
Sobětice
Výsluní
Třebíška
Výsluní
Volyně
Výsluní
Úbočí
Výsluní
Kýšovice
Výsluní
Český Újezd
Chlumec
Střížovice
Chlumec
Babiny I
Malečov
Němčí
Malečov
Řetouň
Malečov
Svatogothardská Lhota Hořice

NAZOK
Benešov,
Kutná Hora,
Kutná Hora,
Kutná Hora,
Kutná Hora,
Kutná Hora,
Český Krumlov,
Plzeň-jih,
Děčín,
Chomutov,
Chomutov,
Chomutov,
Chomutov,
Chomutov,
Chomutov,
Chomutov,
Ústí nad Labem,
Ústí nad Labem,
Ústí nad Labem,
Ústí nad Labem,
Ústí nad Labem,
Jičín,

KODCOB/KC
31851 5,
02087 7,
07443 8,
18221 4,
41522 7,
19763 7,
09116 2,
06457 2,
41523 5,
13829 1,
18245 1,
18778 0,
18779 8,
18780 1,
18782 8,
41524 3,
02327 2,
02328 1,
04171 8,
09070 1,
14406 1,
41525 1,

platí od:
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
20.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999
1.1.1999

Jak je patrné z kódů nově vytvořených částí obcí, jedná se:
v 1 případě o novou ZSJ (kód 31851),
v 17 případech o existující nebo obnovenou ZSJ (kódy počínající 0 či 1),
ve 4 případech o části obcí odlišné od ZSJ (kódy počínající 4), z toho:
v 1 případě s odlišností v názvu (v Děčíně),
ve 3 případech v situaci, kde není účelné vytvářet novou ZSJ a nová část obce je proto pouze dílem existující ZSJ.
Zanikly 4 části obcí, ve všech případech na základě rozhodnutí obecního resp. městského úřadu:
Jsou to tyto části obce (zaniklá část obce - obec, okres, kód části obce+ kontrolní znak, platnost do):
NAZCOB
Lužanská Nová Ves
Souš
Rudolice nad Bílinou
Hrbovice

NAZOB
Kbel
Most
Most
Chlumec

NAZOK
Plzeň-jih,
Most,
Most,
Ústí n.L.,

KODCOB/KC
40646 5,
15252 8,
40917 1,
41504 9,

platí od:
31.12.1998
31.12.1998
31.12.1998
31.12.1998

V případech částí obcí v Mostě a Chlumci se jedná o části obcí, které podle názoru městského (obecního) úřadu byly zrušeny již před řadou let, jejich zrušení však nebylo nikdy oznámeno v Ústředním věstníku ČR. Uvedené datum je tedy pouze symbolické (je to de facto datum ukončení platnosti záznamu v registru).
Změnil se název 4 částí obce:

Brozany nad Ohří, dříve Brozany (obec Brozany nad Ohří, okres Litoměřice, kód 01289 1, od 1.1.1999) - na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, kterým se název části obce přizpůsobil názvu obce,
Milovice u Hořic, dříve Milovice (obec Milovice u Hořic, okres Jičín, kód 09520 6, od 1.1.1999),
Suchohrdly, dříve Suchohrdly u Znojma (obec Suchohrdly, okres Znojmo, kód 15922 1, od 1.1.1999),
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Lhota u Vsetína, dříve Lhota (obec Lhota u Vsetína, okres Vsetín, kód 08124 8, od 1.1.1999),

ve všech posledně uvedených případech v důsledku shody názvu části obce s nově vytvořeným názvem obce (obce se nečlení na části, tj.
z hlediska registrů obsahují každá jedinou stejnojmennou část).
Změnila se příslušnost do obce u 8 částí obce převedením 6 částí obcí v důsledku vytvoření 4 nových obcí a 2 částí obcí v důsledku zániku 2 obcí sloučením.
Změnila se pořadová čísla částí obce ve všech obcích dotčených změnami.
Změnil se počet obyvatel částí obcí k 3.3.1991 u těch částí, od nichž byly odčleněny nově vytvořené části, ovšem pouze v těch případech,
kdy nově vytvořené části byly totožné s existujícími ZSJ. Pokud vznikla nová část obce vytvořením nového dílu ZSJ, její počet obyvatel
není k dispozici.
Pro všechny nové části obce byly nově vytvořeny položky SYCOB a SXCOB, tj.
souřadnice definičního bodu. Ve většině případů byly přitom převzaty
souřadnice definičních bodů ZSJ. V jednom případě bylo potřeba upravit
souřadnice definičních bodů existující části obce, od níž se odčlenila nová část obce (Nechyba v obci Zbizuby, o. Kutná Hora).
PSČ - byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí (k 28.2.1999) – změny se týkaly 1289 částí obcí.
Změna (rozšíření) struktury - do všech záznamů byly doplněny položky:
IČOB - IČZÚJ obce, která je v Praze a ve statutárních městech, členěných na městské obvody nebo městské části, totožná s tzv. IČZÚJ
statutárního města podle ČSÚ (IČZÚJSM v některých registrech ČSÚ), v ostatních obcích je totožná s IČZÚJ, IČZÚJ - která je v Praze a
ve statutárních městech, členěných na městské obvody nebo městské části, totožná s IČZÚJ příslušného městského obvodu nebo městské části, v ostatních obcích je totožná s IČZÚJ obce.
Účelem této změny je zlepšení komfortu pro uživatele (dosud si museli data propojovat přes KODOB+MO+MC).
ČÁSTI OBCE 99b
Vzniklo 13 nových částí obce (nová část obce = alternativní název části obce obec, okres, kód části obce + kontrolní znak, platnost od):
Řeporyje (část) = Řeporyje (Praha 13) - Praha (kód 41528 6, 31.7.1999),
Stodůlky (část) = Stodůlky (Praha-Řeporyje) - Praha (kód 41529 4, 31.7.1999),
Třebonice (část) = Třebonice (Praha-Řeporyje) - Praha (kód 41531 6, 31.7.1999,
Třebonice (část) = Třebonice (Praha-Zličín) - Praha (kód 41532 4,31.7.1999,
Malešice (část) = Malešice (Praha 9) - Praha (kód 41533 2, 31.7.1999),
Hloubětín (část) = Hloubětín (Praha 10) - Praha (kód 41535 9, 31.7.1999),
Hrdlořezy (část) = Hrdlořezy (Praha 10) - Praha (kód 41534 1, 31.7.1999),
Černíky - obec Zvole (okres Praha-západ, kód 19403 4, 24.2.1999,
Doubravka (část) = Doubravka (Plzeň 3) - Plzeň (kód 41537 5, 31.7.1999),
Tušimice - obec Kadaň (okres Chomutov, kód 17190 5, 1.4.1999),
Zábrdovice-část = Zábrdovice (Brno-sever) - Brno (kód 41526 0, 1.5.1998),
Dolní Sukolom - obec Uničov (okres Olomouc, kód 03022 8, 1.7.1999),
Předměstí (část) = Předměstí (Opava-Vávrovice)-Opava (kód, 41538 3,změna od 1.4.1996, provedeno 31.7.1999).

Změnil se název 5 částí obce:

Stodůlky (část), dříve Stodůlky = Stodůlky (Praha 13) - Praha (kód 40037 8, 31.7.1999),
Hrdlořezy (část), dříve Hrdlořezy = Hrdlořezy (Praha 9) - Praha (kód 40073 4, 31.7.1999),
Malešice (část), dříve Malešice = Malešice (Praha 10) - Praha(kód 40085 8, 31.7.1999),
Želivsko, dříve Želívsko - obec Želivsko (o. Svitavy, kód 19629 1, 31.7.1999),
Předměstí (část), dříve Předměstí = Předměstí (Opava-nečl.část)
Opava (kód 41394 1, změna od 1.4.1996, provedeno 31.7.1999).

Změnil se název i kód 3 částí obce:

Třebonice (část), dříve Třebonice = Třebonice (Praha 13) - Praha (kód 41530 8, dříve 17035 6, 31.7.1999),
Řeporyje (část), dříve Řeporyje = Řeporyje (Praha-Řeporyje) – Praha (kód 41527 8, dříve 14525 4, 31.7.1999),
Doubravka (část), dříve Doubravka = Doubravka (Plzeň 4) – Plzeň (kód 41536 7, dříve 12267 0, 31.7.1999).

V případě částí obce v Praze se jedná o upřesnění vzájemných vztahů mezi vymezením katastrálních území a městských částí. Číslování
domů je realizováno v rámci celých katastrálních území, avšak jejich části, ležící v různých městských částech, jsou ve Statistickém lexikonu obcí uváděny jako samostatné části obce a mají samostatný kód. Na základě požadavků ČSÚ, IMIP a Magistrátu hl.m. Prahy byly
doplněny všechny zjištěné a dosud chybějící části obcí (přesahy katastrálních území). Nebyla vytvořena část obce Smíchov v Praze 6,
protože podle podkladů Magistrátu byly přečíslovány domy i parcely (ve prospěch Břevnova).
Obdobně byly upřesněny části obcí v Plzni a Opavě, kde ZSJ dosud nebyly plně skladebné do částí obcí a do městských obvodů resp.
městských částí.
V případě Brna se jedná o změnu vymezení městských částí Brno-střed a Brno-sever, v jehož důsledku vznikla další část obce Zábrdovice-část.Tato změna, vyhlášená od 1.5.1998, byla teprve nyní promítnuta do číselníků územní identifikace (prostřednictvím vytvoření nových ZSJ).
Nově vzniklé části Černíky, Tušimice a Dolní Sukolom byly vyhlášeny příslušnými obcemi.
Změna názvu části obce Želivsko je důsledek změny názvu obce.
Veškeré změny, které nemají stanoveno datum účinnosti, protože se jedná o opravy, mají uvedeno provizorní datum platnosti od
31.7.1999 (datová uzávěrka).
Změnila se pořadová čísla částí obce ve všech obcích dotčených změnami.
Změnil se počet obyvatel částí obcí k 3.3.1991 u těch částí, od nichž byly odčleněny nově vytvořené části, ovšem pouze v těch případech,
kdy nově vytvořené části byly totožné s existujícími ZSJ nebo z nich byly skladebné. Pokud vznikla nová část obce vytvořením nového dílu
ZSJ, její počet obyvatel není k dispozici.
Pro všechny nové části obce byly nově vytvořeny položky SYCOB a SXCOB, tj.souřadnice definičního bodu. Ve většině případů byly přitom převzaty souřadnice definičních bodů reprezentativní ZSJ.
PSČ - byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí (k 29.7.1999) - změny se týkaly 585 částí obcí.
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ČÁSTI OBCE 00a
Vzniklo 24 nových částí obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název
obce, datum účinnosti), z nich 16 bylo vytvořeno usnesením obcí a 8 vzniklo při revizi ZSJ (projednáno se zástupci Magistrátu hlavního
města Prahy a Magistrátu města Brna).
KODOK, KODCOB,KC,NAZCOB
KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3100
41539 1 Břevnov (část)
12702 7/554782 Praha,
3100
41540 5 Vršovice (část)
12702 7/554782 Praha,
3100
41542 1 Pitkovice (část)
12702 7/554782 Praha,
3100 41543 0 Dolní Měcholupy (část)12702 7/554782 Praha, čtyři nové části obce v Praze byly vytvořeny při revizi ZSJ jakožto zjištěné nesoulady skladebnosti katastrálních území (resp. částí obcí) do městských částí;
3204
13969 6 Kbílek
13968 8/513415 Kbel, od. 1.3.2000,
3205
19785 8 Albrechtice
09083 2/534188 Malešov, od 1.1.2000,
3207
32087 1 Drhleny
06705 9/536041 Kněžmost, od 1.1.2000,
3207
31857 4 Zelená
08910 9/536270 Luštěnice,
vyhlášena od 15.3.1999, ale vytvoření ohlášeno v únoru 2000,
3209
32090 1 Hlubočinka
15943 3/538833 Sulice, od 1.1.2000,
3212
07640 6 Písky
07639 2/541982 Křivoklát, od 1.1.2000,
3302
32083 8 Svachova Lhotka
09531 1/545627 Mirkovice, od 1.1.2000,
3306
10795 6 Černá Lada
10789 1/545902 Borová Lada, od 1.1.2000,
3401
06607 9 Lísková
10284 9/554006 Nemanice, od 1.1.2000,
3404
32084 6 Korýtko
09786 1/542091 Horská Kvilda, od 1.1.2000,
3503
04879 8 Vysočany
04877 1/563072 Hrušovany, od 1.1.2000,
3507
08794 7 Dolní Záhoří
08791 2/566438 Lubenec, od 1.1.2000,
3509
09831 1 Nové Město
09830 2/567728 Moldava, od 1.1.2000,
3608
19880 3 Dolní Tříč
05592 1/577162 Jablonec nad Jizerou, od 1.2.2000,
3609
32085 4 Podlesí
00992 0/577863 Brněnec, od 1.1.2000,
3609
32086 2 Jelínek
06241 3/578207 Kamenec u Poličky, od 1.1.2000,
3702
41544 8 Černá Pole-část
01000 6/582786 Brno,
3702
41545 6 Maloměřice-část
01000 6/582786 Brno,
3702
41546 4 Pisárky-část
01000 6/582786 Brno,
3702
41547 2 Jundrov-část
01000 6/582786 Brno, čtyři nové části obce v Brně byly vytvořeny při revizi ZSJ jakožto
zjištěné nesoulady skladebnosti katastrálních území (resp. částí obcí) do městských částí.

Zaniklo 9 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce,
datum účinnosti), na základě usnesení obcí, v případě Plzně dohodou o přečíslování objektů části obce Doubravka, ležící v Plzni 4.

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3207 30737 8 Trenčín
00083 3/535427 Bakov nad Jizerou, od 1.1.2000, sloučením do části obce Bakov nad Jizerou,
3208 40291 5 Jizbická Zavadilka 06142 5/537268 Jizbice, od 1.1.2000, sloučením s částí obce Všejanská Zavadilka (nový název: Zavadilka),
3306 18470 5 Milešice
18473 0/550671 Volary, od 1.1.2000, sloučením do části obce Mlynářovice,
3405 41537 5 Doubravka (část) 12198 3/554791 Plzeň, od 29.2.2000, sloučením do části obce Východní Předměstí (část) v Plzni 4,
3705 41216 3 Žilín
08857 9/585459 Luhačovice, od 1.1.2000, sloučením s částí obce Kladná (nový název: Kladná Žilín),
3809 41463 8 Alojzov
00944 0/526169 Branná, od 1.1.2000, sloučením do části obce Branná,
3809 04650 7 Dolní Olešná
04652 3/536091 Hrabišín, od 1.1.2000,
3809 04651 5 Horní Olešná
04652 3/536091 Hrabišín, od 1.1.2000,
3809 04653 1 Loučky
04652 3/536091 Hrabišín, od 1.1.2000,
tři části obce sloučeny do části obce Hrabišín (obec se nečlení na části).

Došlo ke změně názvu 10 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dosavadní název části obce,
kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti).

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,
dosavadní NAZCOB, KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3100 40041 6 Břevnov (část),
dříve Břevnov
12702 7/554782 Praha,
3100 40083 1 Vršovice (část),
dříve Vršovice
12702 7/554782 Praha,
3100 40089 1 Dolní Měcholupy (část),
dříve Dolní Měcholupy 12702 7/554782 Praha,
ve všech třech případech byla změna názvu (doplněno označení "část"), vyvolána vytvořením nové části, představující přesah na sousední katastrální území, při revizi ZSJ,
3208 06143 3 Zavadilka,
dříve Všejanská Zavadilka 06142 5/537268 Jizbice, od 1.1.2000,
sloučením částí obcí Všejanská Zavadilka a Jizbická Zavadilka (ponechán kód Všejanské Zavadilky, shodný s kódem ZSJ),
3404 05132 2 Chlistov,
dříve Chlístov
05132 2/556343 Chlistov, od 1.11.1999, podle názvu obce,
3602 02401 5 Čistěves,
dříve Číštěves
02401 5/569933 Čistěves, od 1.10.1999, podle názvu obce,
3702 41176 1 Jundrov-část,
dříve Jundrov
01000 6/582786 Brno,
3702 41183 3 Maloměřice-část,
dříve Maloměřice
01000 6/582786 Brno,
v obou případech byla změna názvu (doplněno označení "-část"), vyvolána vytvořením nové části, představující přesah na sousední katastrální území, při revizi ZSJ,
3714 09854 0 Pikárec,
dříve Pikarec
09854 0/549916 Pikárec, od 1.11.1999, podle názvu obce,
3803 41349 6 Město,
dříve Havířov
03755 9/555088 Havířov, oprava Statistického lexikonu obcí 1992
na základě upozornění Úřadu města Havířova.

Došlo ke změně názvu i kódu 4 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dosavadní kód části obce,
kontrolní znak, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce).

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,ALKCOB,AKC,
dřívější NAZCOB,
KODOB,KO/IČZÚJ,NAZOB
3100
41541 3 Pitkovice (část),
dříve 17341 0 Pitkovice,
12702 7/554782 Praha,
z důvodu rozdělení části obce mezi dvě městské části,
3405
12267 0 Doubravka,
dříve 41536 7 Doubravka (část), 12198 3/554791 Plzeň,
zrušením (po přečíslování domů) loňského rozdělení části obce mezi dva městské obvody,
3705
06494 7 Kladná Žilín,
dříve 41215 5 Kladná,
08857 9/585459 Luhačovice,
sloučením dvou částí obce, spojením jejich názvů (bez pomlčky) a převzetím kódu ZSJ,
3808
05940 4 Jezernice,
dříve 41448 4 Lipník nad Bečvou VIII-Jezernice, 05940 4/556998 Jezernice, v důsledku vytvoření nové obce, která se nečlení na části (kód i název je totožný s jedinou ZSJ a současně i obcí).
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Došlo ke změně kódu 54 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dřívější kód části obce, kontrolní
znak, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce).Ve většině případů (pokud není uvedeno jinak) se tak stalo v důsledku sjednocení kódu části obce a kódu ZSJ, vyvolaném sjednocením jejich názvů (dosaženo vytvořením nové ZSJ nebo změnou názvu ZSJ).

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB
ALKCOB,AKC,KODOB,KO/IČZÚJ,NAZOB
3201 02934 3 Libčice
40102 1 02933 5/529648 Dolní Kralovice,
3201 19842 1 Vestec
40119 6 09383 1/530158 Mezno,
3201 16243 4 Žibřidovice
40181 1 16242 6/532509 Šetějovice,
3206 18166 8 Osinaličky
40250 8 19631 2/529575 Medonosy,
3210 31928 7 Skochovice
40321 1 18531 1/539848 Vrané n. Vlt.,
3301 07005 0 Jaroslavice
40373 3 03960 8/544485 Hluboká n. Vlt.,
3301 41548 1 Buzkov
05944 7 03960 8/544485 Hluboká n. Vlt., v důsledku zrušení ZSJ,
3301 01397 8 Křtěnov
40377 6 16580 8/545155 Temelín,
3301 16581 6 Temelínec
40376 8 16580 8/545155 Temelín,
3302 04527 6 Provodice
40397 1 04523 3/545520 Hořice na Šumavě,
3302 12480 0 Pohoří na Šumavě
40405 5 12478 8/545694 Pohorská Ves,
3302 15022 3 Kaliště
40407 1 18116 1/536253 Bohdalovice,
3303 10535 0 Malá Rosička
40421 7 10534 1/529761 Žďár,
3303 15374 5 Holičky
40427 6 17023 2/547336 Třeboň,
3308 32048 0 Číčovice
40529 9 10108 7/549631 Nadějkov,
3402 17082 8 Krásné
40555 8 17085 2/554880 Tři Sekery,
3403 00680 7 Jesínky
40557 4 00675 1/555029 Bochov,
3403 05561 1 Jablonná
40560 4 05553 1/555207 Chyše,
3403 31963 5 Hůrky
40575 2 06343 6/554961 Karlovy Vary,
3404 02567 4 Matějovice
40592 2 02564 0/556041 Dešenice,
3404 19868 4 Vchynice-Tetov II
40629 5 09787 0/542148 Modrava,
3404 41549 9 Ždánov
10444 2 10442 6/556815 Nezdice na Šumavě, v důsledku zrušení ZSJ,
3404 19608 8 Debrník
41518 9 19606 1/557528 Železná Ruda,
3404 19609 6 Pancíř
41519 7 19606 1/557528 Železná Ruda,
3410 06768 7 Ústí
40685 6 06767 9/541559 Kočov,
3410 31990 2 Šipín
40656 2 06919 1/560952 Konstant. Lázně,
3410 15987 5 Zliv
40679 1 12128 2/561134 Planá,
3501 19846 3 Maršovice
40714 3 05153 5/561614 Chlum,
3502 02693 0 Dobkovice
40759 3 02693 0/562408 Dobkovice,
3504 17875 6 Velké Hamry
40826 3 17875 6/563838 Velké Hamry,
3505 03817 2 Ferdinandov
40839 5 03819 9/564044 Hejnice,
3508 08657 6 Lom
40922 7 08657 6/567264 Lom,
3508 06933 7 Kopisty
40918 9 09959 7/567027 Most,
3508 17054 2 Třebušice
40919 7 09959 7/567027 Most,
3509 01673 0 Světice
40928 6 01670 5/567477 Bystřany,
3509 04814 3 Verneřice
40932 4 04811 9/567558 Hrob,
3509 15293 5 Srbice
40937 5 15293 5/567833 Srbice,
3510 09046 8 Leština
40946 4 09048 4/568091 Malé Březno,
3510 17526 9 Krásné Březno
40943 0 17487 4/554804 Ústí nad Labem,
3608 17168 9 Mašov
41099 3 17160 3/577626 Turnov,
3608 31922 8 Pelešany
41100 1 17160 3/577626 Turnov,
3703 31932 5 Závist
41206 6 16737 1/584002 Tišnov,
3805 32066 8 Heroltovice
41370 4 09342 4/503941 Město Libavá,
3805 32067 6 Kozlov
41368 2 09342 4/503941 Město Libavá,
3805 32068 4 Luboměř pod Strážnou 41369 1 09342 4/503941 Město Libavá,
3805 32069 2 Slavkov
41371 2 09342 4/503941 Město Libavá,
3805 11061 2 Hejčín
41379 8 11050 7/500496 Olomouc,
3805 11091 4 Chválkovice
41380 1 11050 7/500496 Olomouc,
3805 11092 2 Nový Svět
11050 7/500496 Olomouc, dřívější kód 11083 3, změna vyvolaná rozdělením urbanistických obvodů, kdy část obce přebírá kód ZSJ a KÚ (ZSJ a část obce je totožná s KÚ), kdežto dřívější kód části obce zůstává jinému dílu urbanistického obvodu Nový Svět, ze kterého vzniká nová ZSJ, dřívější kód není označován jako ALKCOB, je to oprava v minulosti vytvořeného
chybného řešení,
3805 11093 1 Pavlovičky
41384 4 11050 7/500496 Olomouc,
3805 11094 9 Řepčín
41386 1 11050 7/500496 Olomouc,
3807 00039 6 Antošovice
41398 4 11352 2/554821 Ostrava,
3810 17899 3 Malé Karlovice
41483 2 17901 9/545163 Velké Karlovice.

Došlo ke změně příslušnosti 1 části obce do okresu a současně i do obce(uveden kód okresu, kód KÚ, kontrolní znak, název KÚ, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce):

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB KODOB,KO/IČZÚJ, NAZOB
3410 31990 2 Šipín
06919 1/560952
Konstantinovy Lázně.
Jedná se o vyřešení dlouhodobého problému, kdy na počátku 60-tých let byla část Šipín převedena z obce Okrouhlé Hradiště v okrese
Tachov do obce Pakoslav (později Křelovice, od 1.1.1986 Pernarec, od 1.1.1992 opět Křelovice) v okrese Plzeň-sever, nová hranice KÚ
(současně hranice obcí a okresů) však nebyla nikdy vymezena, takže Šipín ležel stále na KÚ Okrouhlé Hradiště (od 1.1.1980 v obci
Konstantinovy Lázně). Změna byla provedena s účinností od 1.1.2000. Při revizi ZSJ v listopadu 1999 byl Šipín změněn na samostatnou
ZSJ a v rámci revize část obce převzala její kód (dřívější kód byl: 40656 2).

V České republice zůstává jeden obdobný případ, kdy část Číčovice náleží do obce Nadějkov v okrese Tábor, leží však na KÚ Střítež u
Milevska v obci Vlksice v okrese Písek. Dalších příkladů na úrovni obcí ve stejném okrese jsou desítky.
Došlo ke změně příslušnosti 10 částí obce do obce v důsledku vzniku 7 nových obcí (uveden kód okresu, kód KÚ, kontrolní znak, název
KÚ, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce):
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB
3207 14836 9 Otradovice
3207 14837 7 Podbrahy
3207 14838 5 Skorkov
3403 12059 6 Pila
3701 15282 0 Spešov
3712 09997 0 Mouřínov
3705 05899 8 Kochavec

KODOB,KO/IČZÚJ,NAZOB
14838 5/557030 Skorkov,
14838 5/557030 Skorkov ,
14838 5/557030 Skorkov,
12059 6/556947 Pila,
15282 0/556963 Spešov,
09997 0/557048 Mouřínov,
14088 1/556980 Rokytnice,
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3705 14088 1 Rokytnice
14088 1/556980 Rokytnice ,
3802 14116 0 Ropice
14116 0/556971 Ropice,
3808 41448 4 Lipník nad Bečvou VIII-Jezernice, 05940 4/556998 Jezernice, přitom v posledním případě se mění název na Jezernice a kód na 05940 4 (shodný s kódem ZSJ a obce, obec se nečlení na části, pro potřeby územní identifikace se proto v rámci obce
uvádí jediná část obce, s názvem i kódem shodným s obcí).

Došlo k úpravě (většinou malé) souřadnic definičního bodu 4980 částí obcí ve vazbě na úpravu souřadnic definičního bodu ZSJ při revizi.
ČÁSTI OBCE 00b
Vzniklo 15 nových částí obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název
obce, datum účinnosti), z nich 12 bylo vytvořeno rozhodnutím obcí, 2 vznikly rozdělením části obce 11767 6 Zelené Předměstí mezi tři nově vytvořené městské obvody (Pardubice I, II a V) a 1 vznikla rozdělením části obce 41062 4 Bílé Předměstí-část mezi dva nově vytvořené
městské obvody Pardubice I a III).
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB
3301
04160 2 Nové Homole
3301
10628 3 Veveří
3306
04464 4 Polka
3306
04463 6 Březová Lada
3306
04466 1 Žlíbky
3306
04465 2 Slatina
3306
07677 5 Dobročkov
3306
32128 1 Ktiš-Pila
3404
11729 3 Pačejov-nádraží
3508
08619 3 Růžodol
3508
08613 4 Dolní Litvínov
3606
41551 1 Bílé Předměstí-část
3606
41554 5 Zelené Předměstí-část
3606
41553 7 Zelené Předměstí-část
3609
32208 3 Nectava

KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB, účinnost od:
04158 1/544493 Homole 1.7.2000
10625 9/544868 Nové Hrady 1.8.2000
04459 8/550205 Horní Vltavice 15.2.2000
04459 8/550205 Horní Vltavice 15.2.2000
04459 8/550205 Horní Vltavice 15.2.2000
04459 8/550205 Horní Vltavice 15.2.2000
07678 3/550329 Ktiš 1.6.2000
07678 3/550329 Ktiš 1.6.2000
11729 3/556912 Pačejov 1.7.2000
08604 5/567256 Litvínov 15.5.2000
08604 5/567256 Litvínov 15.5.2000
11765 0/555134 Pardubice 27.6.2000
11765 0/555134 Pardubice 27.6.2000
11765 0/555134 Pardubice 27.6.2000
01418 4/572250 Březinky 1.11.2000

Žádná část obce nezanikla.
Došlo ke změně názvu 4 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dosavadní název části obce, kód
obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti).
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB, dosav. NAZCOB
KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB, účinnost od:
3210
04754 6 Hradištko,
dříve Hradišťko, 04754 6/539252 Hradištko, 1.9.2000
3303
10533 3 Vlčetínec,
dříve Vlčetinec, 10533 3/598640 Vlčetinec, 1.11.2000
3308
14958 6 Vitanovice,
dříve Vítanovice, 14957 8/599026 Slapsko, 2.9.2000
3607
00784 6 Rájec,
dříve Rajec,
00781 1/576140 Borovnice, 9.10.2000
Změny podle rozhodnutí obcí (v prvních dvou případech podle názvu obce).

Došlo ke změně názvu i kódu 2 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dosavadní kód části obce,
kontrolní znak, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce).

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,ALKCOB,AKC,dřívější NAZCOB,KODOB,KO/IČZÚJ,NAZOB
3606 41555 3 Studánka-část, dříve 11780 3 Studánka, 11765 0/555134 Pardubice, od 27.6.2000, z důvodu rozdělení části obce mezi
dva městské obvody (Pardubice I a III),
3606 41552 9 Zelené Předměstí-část, dříve 11767 6 Zelené Předměstí, 11765 0/555134 Pardubice, od 27.6.2000, z důvodu rozdělení
části obce mezi tři městské obvody (Pardubice I, III a V).
Obě změny byly provedeny podle dosavadní metodiky údržby kódů částí obcí, podle nově upravené metodiky by se již kódy neměnily.
Změny však již byly provedeny v rámci územní přípravy SLDB, takže je nelze vzít zpět.

Došlo ke změně kódu 58 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dřívější kód části obce, kontrolní
znak, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce).
Ve většině případů (pokud není uvedeno jinak) se tak stalo v důsledku sjednocení kódu části obce a kódu ZSJ, vyvolaném sjednocením
jejich názvů (dosaženo vytvořením nové ZSJ nebo změnou názvu ZSJ).
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,
dříve KODCOB+KC, KODOB,KO/IČZÚJ,NAZOB
3203 06516 1 Dubí
06515 3 06506 4/532053 Kladno
(oprava: při revizi ZSJ bylo zjištěno, že kód a název ZSJ 06515 3 Dubí, podle níž měla část obce svůj kód, patří průmyslovému areálu
(Poldovka, huť Koněv), kdežto vlastní obytná zástavba Dubí má kód a název ZSJ 06516 1 Staré Dubí; v rámci revize ZSJ byl opraven
název ZSJ Staré Dubí na původní správný název Dubí a podle toho byl změněn i kód části obce; název ZSJ 06515 3 Dubí byl změněn
na: Stará průmyslová zóna-sever)
3204 32212 1 Bašta
40217 6 15505 5/533700 Starý Kolín
3205 04204 8 Hrádek
40225 7 04203 0/534056 Horka II
3209 09344 1 Měšice
40305 9 09344 1/538477 Měšice
3209 14776 1 Sibřina
40309 1 14776 1/538761 Sibřina
3209 32210 5 Veltěž
40312 1 19241 4/539058 Zdiby
3211 32119 2 Cholín
40332 6 00763 3/539970 Borotice
3211 32112 5 Smilovice
40339 3 05329 5/540323 Chotilsko
3211 32120 6 Hluboká
40343 1 10149 4/540790 Nalžovice
3211 32121 4 Oboz
40344 0 10149 4/540790 Nalžovice
3211 32122 2 Úklid
40349 1 10225 3/540820 Nedrahovice
3302 32218 1 Kovářov
40394 6 03526 2/545481 Frymburk
3302 32220 2 Hory
40396 2 04370 2/545511 Horní Planá
3302 32219 9 Žlábek
40395 4 04370 2/545511 Horní Planá
3302 32221 1 Němče
40402 1 18123 4/545830 Větřní
3304 04509 8 Vítovice
40433 1 04507 1/547948 Hořepník
3304 32195 8 Rutov
40439 0 09742 0/548391 Mnich
3305 02688 3 Stará Dobev
40458 6 02688 3/549363 Dobev
3305 32215 6 Nová Dobev
40457 8 02688 3/549363 Dobev
3305 32213 0 Varta
40480 2 07690 2/562084 Jickovice
3305 32216 4 Podolsko
40473 0 12436 2/549754 Podolí I
3305 32214 8 Budičovice
40475 6 14816 4/549851 Skály
3307 32203 2 Důl
40501 9 14689 7/551716 Sedlice
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3308 41550 2 Nehonín
11229 1 06117 4/552534 Jistebnice
(původní ZSJ 11229 1 Nehonín byla rozdělena na Nehonín I a Nehonín II, změna kódu byla provedena podle dosavadní metodiky, podle
nové metodiky by se kód již neměnil),
3308 12133 9 Planá nad Lužnicí
40514 1 12133 9/552828 Planá nad Lužnicí
3401 10289 0 Novosedly
40541 8 10284 9/554006 Nemanice
3401 32108 7 Nemaničky
40540 0 10284 9/554006 Nemanice
3401 32106 1 Šnory
40542 6 15634 5/554316 Stráž
3401 18735 6 Kosteliště
40543 4 18734 8/554456 Všeruby
3407 32111 7 Nová Víska
40650 3 00384 1/558656 Bezvěrov
3409 15377 0 Stará Chodovská
40666 0 05217 5/560383 Chodov
3409 32206 7 Bernov
41496 4 07226 5/560456 Krajková
3501 32197 4 Zámecká
40698 8 05621 9/561631 Jablonné v Podještědí
3503 09435 8 Mikulovice
40798 4 06562 5/563129 Klášterec nad Ohří
3503 07625 2 Menhartice
40800 0 07622 8/563161 Křimov
3503 07627 9 Stráž
40802 6 07622 8/563161 Křimov
3503 07626 1 Nebovazy
40801 8 07622 8/563161 Křimov
3503 09103 1 Zelená
40803 4 09101 4/563200 Málkov
3503 18811 5 Vysoká Pec
40806 9 18811 5/563501 Vysoká Pec
3504 06975 2 Polubný
40819 1 06974 4/563668 Kořenov
3601 14882 2 Skryje
40965 1 14882 2/569461 Skryje
3602 12655 1 Pouchov
40985 5 04687 6/569810 Hradec Králové
3602 12658 6 Věkoše
40986 3 04687 6/569810 Hradec Králové
3603 12308 1 Javorka
41004 7 14646 3/572225 Seč
3606 11803 6 Svítkov
41060 8 11765 0/555134 Pardubice
3606 32131 1 Popkovice
41059 4 11765 0/555134 Pardubice
3606 11808 7 Nové Jesenčany
41057 8 11765 0/555134 Pardubice
3607 32164 8 Rozkoš
41071 3 07117 0/576395 Kounov
3607 14419 3 Panská Habrová
41065 9 14410 0/576069 Rychnov nad Kněžnou
3607 32165 6 Petrovičky
41076 4 17242 1/576859 Týniště nad Orlicí
3611 32172 9 Člupek
41145 1 10300 4/580694 Němčice
3711 32196 6 Květná
41263 5 15611 6/592617 Strání
3713 17753 9 Vedrovice
41279 1 17753 9/595047 Vedrovice
3713 06911 6 Konice
41275 9 19341 1/593711 Znojmo
3714 41556 1 Janovice
17822 5 17821 7/596973 Velká Bíteš
(oprava: při revizi ZSJ bylo zjištěno, že ZSJ 17822 5 Za loukama (dříve Janovice) se nachází jinde nežli část obce 17822 5 Janovice,
proto byl opraven název ZSJ a kód části obce)
3802 17109 3 Dolní Líštná
41321 6 17089 5/598810 Třinec
3804 18576 1 Vražné
41360 7 18576 1/554910 Vražné
3810 41483 2 Malé Karlovice
17899 3 17901 9/545163 Velké Karlovice (návrat k původnímu kódu, změny navržené v revizi
byly obcí odmítnuty)

ČÁSTI OBCE 01a
Vzniklo 11 nových částí obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název
obce, datum účinnosti), na základě rozhodnutí obcí.

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB účinnost od:
3206 18166 8 Nové Osinalice, 19631 2/529575 Medonosy od 1.2.2001
část obce vznikla rozdělením dosavadní části obce 18166 8 Osinaličky, přičemž kód přešel na nově vytvořenou část obce Nové Osinalice, kdežto část obce Osinaličky získala nový kód 40250 8 - toto velmi nestandardní řešení představuje nápravu předtím chybného stavu),
3210 16159 4 Hole ,
16160 8/571342 Svrkyně od 1.1.2001,
3211 16013 0 Brzina,
16019 9/541397 Svatý Jan od 1.1.2001,
3211 16017 2 Řadovy,
16019 9/541397 Svatý Jan od 1.1.2001
části obce Brzina a Řadovy vznikly rozdělením původně společné části obce 40360 1 Brzina a Radov),
3303 19861 7 Nová Ves u Klikova,13937 8/547069 Rapšach od 1.1.2001,
3303 15033 9 Kadolec,
15036 3/547166 Slavonice od 1.1.2001,
3306 07836 1 Bučina,
07835 2/550337 Kvilda od 1.1.2001,
3306 41557 0 Františkov,
07835 2/550337 Kvilda od 1.1.2001,
3306 41558 8 Hraběcí Huť,
07835 2/550337 Kvilda od 1.1.2001,
3306 41559 6 Vydří Most,
07835 2/550337 Kvilda od 1.1.2001,
3308 32211 3 Radimov,
14789 3/553077 Skalice od 1.1.2001.

Zanikly 3 části obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce,
datum účinnosti), na základě rozhodnutí obcí.

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB, účinnost od:
3211 40360 1 Brzina a Radov, 16019 9/541397 Svatý Jan od 1.1.2001(rozdělením na samostatné části obce 16013 0 Brzina a 16017 2
Řadovy),
3608 12567 9 Nová Ves,
12568 7/577405 Poniklá od 1.1.2000,
3608 12569 5 Přívlaka ,
12568 7/577405 Poniklá od 1.1.2000 (obec Poniklá se nečlení od 1.1.2001 na části - jedná se o dodatečné oznámení, části byly de facto zrušeny již dávno).

Došlo ke změně názvu 4 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dosavadní název části obce, kód
obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti).
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,
dosavadní NAZCOB
3211 16014 8 Drážkov,
dříve Dražkov
3302 09534 6 Žaltice,
dříve Žalčice
3703 13563 1 Příbram na Moravě, dříve Příbram
se změnou názvu,
3811 06740 7 Kobylá nad Vidnavkou, dříve. Kobylá
nové obce.

KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
16019 9/541397 Svatý Jan od 1.1.2001, dle rozhodnutí obce,
09531 1/545627 Mirkovice od 1.1.2001, dle rozhodnutí obce,
13563 1/583715 Příbram na Moravě od 1.1.2001, jediná část obce v obci
06740 7/557218 Kobylá nad Vidnavkou od 1.1.2001, změna podle názvu

Došlo ke změně kódu 5 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dřívější kód části obce, kontrolní
znak, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce). Ve většině případů (pokud není uvedeno jinak) se tak stalo v důsledku závěrečných
kontrol územní přípravy SLDB 2001, kdy se prověřovaly vzájemné vztahy kódů, názvů a polohy ZSJ a částí obcí.
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KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB dříve KODCOB,KC,KODOB,KO/IČZÚJ,NAZOB
3206 40250 8 Osinaličky,
dříve 18166 8 19631 2/529575 Medonosy, od 1.2.2001, vyčleněním nové části Nové Osinalice
přešel původní kód na tuto novou část (patří tam totiž většina objektů).
3305 02419 8 Nová Ves,
dříve 40456 0 02417 1/549347 Čížová, v rámci revize byl změněn název ZSJ 02419 8 Nová Ves
u Čížové v obci Čížová na název shodný s názvem části obce a kód části obce na kód shodný s kódem ZSJ.
3605 13940 8 Dolní Ples t. Vodní Ples, dříve 41043 8 13941 6/574376 Rasošky, v rámci revize byl změněn název ZSJ 13940 8 Dolní
Ples na název shodný s názvem části obce a kód části obce na kód shodný s kódem ZSJ,
3712 41561 8 Pazderna,
dříve 18874 3 18857 3/592889 Vyškov, v rámci revize ZSJ bylo zjištěno, že část obce 18874 3
Pazderna leží jinde než ZSJ 18874 3 Sídliště Osvobození (dříve Pazderna) - byl opraven název ZSJ a kód části obce.
3806 41560 0 Háj ve Slezsku, dříve 19874 9 03649 8/506753 Háj ve Slezsku, v rámci revize ZSJ bylo zjištěno, že část obce 19874
9 Háj ve Slezsku leží jinde než ZSJ 19874 9 Háj ve Slezsku - byl opraven název ZSJ a kód části obce.

Došlo ke změně příslušnosti 11 částí obce do obce v důsledku vzniku 8 nových obcí, zániku jedné obce a převedení jedné části obce Obora u Radobytec - do jiné obce, vše s účinností od 1.1.2001 (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód
obce,kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, název dřívější obce):
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,
3305 01759 1 Obora u Radobytec ,
3410 16189 6 Sytno,
3811 06740 7 Kobylá nad Vidnavkou ,
3805 14614 5 Savín,
3709 11856 7 Pavlovice u Kojetína,
3709 11857 5 Unčice,
3802 05635 9 Písečná ,
3708 05732 1 Šelešovice ,
3705 00656 4 Bohuslavice nad Vláří
3705 08905 2 Lukoveček ,
3705 11342 5 Ostrata,

KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB, dříve v obci:
09550 8/549584 Mirotice, Cerhonice.
16189 6/557081 Sytno, Stříbro.
06740 7/557218 Kobylá nad Vidnavkou, Žulová.
08590 1/503444 Litovel, Savín.
11856 7/557196 Pavlovice u Kojetína, Mořice.
11856 7/557196 Pavlovice u Kojetína, Mořice.
05635 9/557226 Písečná, Jablunkov.
05732 1/557188 Šelešovice, Kroměříž.
00656, 4/557102 Bohuslavice nad Vláří , Slavičín.
08905 2/557145 Lukoveček, Fryšták.
11342 5/557170 Ostrata, Zlín.

Došlo k úpravě (většinou malé) souřadnic definičního bodu některých částí obcí ve vazbě na úpravu souřadnic definičního bodu ZSJ při
revizi. Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí.
ČÁSTI OBCE 01b
Vzniklo 12 nových částí obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název
obce, datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.
KODOK, KODCOB,KC, NAZCOB,
3206 06676 1 Kly-Dolní Vinice
3206 06675 3 Kly-Hoření Vinice
3206 06674 5 Kly-Větrušice
3206 41562 6 Kly-Krauzovna
3206 41563 4 Kly-Lom
3210 31925 2 Jarov
3210 02881 9 Zálepy
3401 15118 1 Pleš
3401 14395 2 Mostek
3610 00654 8 Adamov
3610 15517 9 Nový Rokytník
3806 10682 8 Zálužné

KODOB,KO/IČOB, NAZOB,
06677 0/534897 Kly
06677 0/534897 Kly
06677 0/534897 Kly
06677 0/534897 Kly
06677 0/534897 Kly
02879 7/539210 Dolní Břežany
02879 7/539210 Dolní Břežany
00162 7/553441 Bělá nad Radbuzou
14391 0/554189 Rybník
16902 1/579025 Trutnov
16902 1/579025 Trutnov
18299 1/511021 Vítkov

změna od:
28.3.2001
28.3.2001
28.3.2001
28.3.2001
28.3.2001
15.5.2001
15.5.2001
1.5.2001
1.7.2001
15.5.2001
15.5.2001
12.4.2001

Došlo ke změně názvu 4 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dosavadní název části obce, kód
obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti), ve všech případech na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.
KODOK, KODCOB,KC,
NAZCOB, dosavadní
3206 06677 0 Kly-obec,
dříve Kly
3206 06678 8 Kly-Záboří, dříve Záboří
3307 09775 6 Hajská,
dříve Hájská
3701 01302 1 Brťov u Velkých Opatovic, dříve Brťov,

NAZCOB, KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
06677 0/534897 Kly
28.3.2001
06677 0/534897 Kly
28.3.2001
15591 8/550787 Strakonice
14.2.2001, dodatečné oznámení
17923 0/582646 Velké Opatovice 1.3.2001

Jako poslední změna provedená v rámci územní přípravy SLDB 2001, byly změněny 2 kódy části obce,
KODOK, KODCOB,KC,dříve KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3502 02134 2, dříve 02133 4 Huníkov 02128 8/562394 Česká Kamenice
3802 17108 5, dříve 17102 6 Osůvky 17089 5/598810 Třinec

1.3.2001
1.3.2001

V následujícím intercenzálním období se takové změny již nebudou provádět. Změna kódů byla nutná, protože v těchto dvou případech se
v dotyčných obcích nacházela část obce a ZSJ se stejným kódem a stejným názvem, ale jiným, vzájemně se nepřekrývajícím vymezením
(leží jinde).
Byla opravena položka ALKCOB+AKC u dvou částí obce:
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB ALKCOB,AKC, dříve ALKCOB,AKC, KODOB,KO,IČOB, NAZOB
3211 08121 3 Lhota u Příbramě 40366 1, dříve 41366 1
08121 3/598411 Lhota u Příbramě, oprava chyby
3810 41483 2 Malé Karlovice 17899 3, dříve neuvedeno
17901 9 /545163 Velké Karlovice, doplněno

Došlo k úpravě (většinou malé, výjimečně větší) souřadnic definičního bodu některých částí obcí ve vazbě na úpravu souřadnic definičních
bodů ZSJ při revizi.
Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu ke konci srpna 2001.
Byla doplněna příslušnost do mapy 1:50 000.
ČÁSTI OBCE 02a
Vzniklo 12 nových částí obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název
obce, datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB, KODOB,KO/IČOB, NAZOB,
3201 41564 2 Babčice
15707 4/530689 Struhařov
3201 15703 1 Budkov
15707 4/530689 Struhařov
3201 41565 1 Hliňánky
15707 4/530689 Struhařov
3201 15704 0 Horní Podhájí
15707 4/530689 Struhařov
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změna od:
1.1.2002, z nově vytvořeného dílu 2 ZSJ 15706 6 2 Skalice,
1.1.2002, z nově vytvořeného dílu 1 ZSJ 15703 1 1 Budkov,
1.1.2002, z nově vytvořeného dílu 2 ZSJ 15704 0 2 Horní Podhájí,
1.1.2002, z nově vytvořeného dílu 1 ZSJ 15704 0 1 Horní Podhájí,

3201 41566 9 Pecínov
3202 14900 4 Leč
nový název Leč),
3302 13592 5 Všeměry
3306 13275 6 Stádla
3306 13276 4 Volovice
3407 09150 2 Radějov
3503 18247 8 Sedlec u Radonic
Sedlec u Radonic),
3505 00389 1 Domaslavice

15707 4/530689 Struhařov
1.1.2002, z nově vytvořeného dílu 2 ZSJ 15703 1 2 Budkov,
14901 2/531740 Skuhrov 16.10.2001, ze ZSJ 14900 4 0 Skuhrovská Leč (změna názvu ZSJ na
13586 1/545724 Přídolí
22.11.2001, ze ZSJ 13592 5 0 Všeměry,
13263 2/550094 Prachatice 1.1.2002, ze ZSJ 13276 6 Stádla,
13263 2/550094 Prachatice 1.1.2002, ze ZSJ 13276 4 Volovice,
09149 9/559202 Manětín
1.2.2002, ze ZSJ 09150 2 0 Radějov,
13828 2/563323 Radonice 1.1.2002, ze ZSJ 18247 8 0 Sedlec (změna názvu ZSJ na nový název
00388 3/563901 Bílá

1.12.2001, ze ZSJ 00389 1 Domaslavice.

Zanikly 3 části obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce,
datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB, KODOB,KO/IČOB, NAZOB,
změna od:
3609 41122 1 Dlouhá
01472 9/505145 Březová nad Svitavou 1.1.2002
3609 01476 1 Zářečí
01472 9/505145 Březová nad Svitavou 1.1.2002, slučují se do části obce 01472 9 Březová nad Svitavou,
3809 41474 3 Paseky
08511 1/540161 Líšnice
1.1.2002, slučuje se do části obce 08511 1 Líšnice.

Došlo ke změně názvu 2 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dosavadní název části obce, kód
obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti):

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,dosavad.NAZCOB, KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3303 04564 1 Pejdlova Rosička, dříve Rosička 05757 6/546500 Jarošov nad Nežárkou, od 6.9.2001, změna provedena na základě
rozhodnutí obecního zastupitelstva podle změny v názvu katastrálního území, kterou navrhl Zeměměřický úřad za účelem odstranění
duplicity v názvech,
3404 02391 4 Čímice, dříve Čimice 02391 4/578495 Čímice, od 1.1.2002, změna názvu obce (obec se nečlení na části, z hlediska
územní identifikace má tedy jedinou část obce shodnou s obcí).

Změnila se příslušnost šesti částí obce do obce (od 1.1.2002):
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB
3404 02099 1 Jíno
3404 02100 8 Kaliště
3404 02101 6 Stropčice
3410 00254 2 Lom u Stříbra
3602 12582 2 Popovice
3714 00495 2 Prosatín

KODOB,KO/IČOB,nová obec
16462 3/557200 Švihov
16462 3/557200 Švihov
16462 3/557200 Švihov
00253 4/560723 Benešovice
17075 5/571059 Třesovice
07768 2/595985 Kuřimská Nová Ves

KODOB,KO/IČOB,dříve obec
02099 1/542245 Jíno,
02100 8/542261 Kaliště,
02101 6/542300 Stropčice,
15783 0/561215 Stříbro,
10247 4/570451 Nechanice,
00495 2/549819 Prosatín.

Všechny souřadnice definičních bodů se uvádí s přesností na 1 m (dříve na 100 m).
Byla upravena položka MAPA - je to umístění definičního bodu části obce - dříve v ZM50 (Základní mapa 1:50 000), nyní ZM10 (Základní
mapa 1:10 000).
Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu ke konci února 2002.
ČÁSTI OBCE 02b
Vznikly 3 nové části obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název
obce, datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB, KODOB,KO/IČOB, NAZOB,
změna od:
3409 07332 6 Hraničná ,
07329 6/560472 Kraslice 1.5.2002, ze ZSJ 07332 6 0 Hraničná,
3503 03072 4 Nová Víska
03069 4/563048 Domašín 1.4.2002, ze ZSJ 03072 4 0 Nová Víska
u Domašína (změna názvu ZSJ na Nová Víska),
3809 18837 9 Žleb
03720 6/535532 Hanušovice 1.7.2002, ze ZSJ 18837 9 0 Žleb.

Zanikla 1 část obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce,
datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB,
změna od:
3713 04285 4 Domčice
04286 2/594091 Horní Dunajovice
11.11.2001
(dodatečné oznámení), zrušená část obce byla srostlá s částí obce Horní Dunajovice se kterou se slučuje, obec Horní Dunajovice se
nyní nečlení na části, ZSJ 04285 4 0 Domčice však nezaniká, protože leží na samostatném katastrálním území.

Došlo ke změně názvu 2 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dosavadní název části obce, kód
obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti):

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,dosavad.NAZCOB,
KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3209 06243 0 Ládeves, dříve Ládvec
06242 1/538299 Kamenice, od 12.2.2002, na základě obecního zastupitelstva, které se rozhodlo upřesnit název, užívaný v různých variantách (Ládeves, Ládevec, Ládvec, kdysi i Ládves),
3711 19724 6 Žítková, dříve Žitková
19724 6/592871 Žítková, od 1.5.2002, podle změny názvu obce (obec se
nečlení na části, z hlediska územní identifikace má tedy jedinou část obce shodnou s obcí).

Upravuje se informativní název části obce (pro tvorbu adres - uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dosavadní název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti):
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,dosavad.NAZCOB,
3100 41541 3 Pitkovice (Praha 22), dříve Pitkovice (Praha-Uhříněves)
názvu městské části Praha-Uhříněves na nový název Praha 22.

KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
12702 7/554782 Praha, od 1.1.2002, v souvislosti se změnou

Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k srpnu 2002 (40 změn od února 2002).
Změnilo se vymezení a počet obyvatel (OB91) u 2 části obce:
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,OB91,dř.OB91
3713 04286 2 Horní Dunajovice 626 289
ce,
3809 18836 1 Vysoké Žibřidovice 99 135

KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
04286 2/594091 Horní Dunajovice, v důsledku zrušení části obce 04285 4 Domči03720 6/535532 Hanušovice, v důsledku vytvoření nové části obce 18837 9 Žleb.

Další 2 části obce vznikly ze ZSJ, vytvořeného z bývalého tzv. "prázdného KU", takže neměly v roce 1991 uveden počet obyvatel.
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ČÁSTI OBCE 03a
Vzniklo 7 nových částí obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název
obce,datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB, KODOB,KO/IČOB, NAZOB,
změna od:
3302 08366 6 Velké Skaliny
00238 1/545406 Benešov nad Černou, 1.1.2003, z nově vytvořeného dílu ZSJ 08366 6 1 Velké Skaliny;
3302 41568 5 Velký Jindřichov
00238 1/545406 Benešov nad Černou, 1.1.2003, z nově vytvořeného dílu ZSJ 00239 9 2 Černé
Údolí;
3302 41569 3 Daleké Popelice 00238 1/545406 Benešov nad Černou, 1.1.2003, z nově vytvořeného dílu ZSJ 08366 6 2 Velké Skaliny;
3302 41570 7 Pusté Skaliny
00238 1/545406 Benešov nad Černou, 1.1.2003, z nově vytvořeného dílu ZSJ 08362 3 2 Děkanské
Skaliny;
3502 41567 7 Děčín XXIX-Hoštice nad Labem 2492 9/562335 Děčín, 01.01.2003, ze ZSJ 08012 8 0 Hoštice, název ZSJ se mění na
nový název Hoštice nad Labem, část obce byla vytvořena v roce 1993, její vznik však nebyl nahlášen civilně správnímu úseku Ministerstva vnitra, který vyhlašuje a zveřejňuje administrativní změny v Ústředním věstníku ČR; při vytvoření další nové části Děčín XXX-Velká
Veleň v roce 1999 nebyly Hoštice nad Labem uvedeny mezi existujícími částmi; při územní přípravě SLDB 2001 ani městský ani okresní
úřad nezjistil a neoznámil, že část obce chybí v seznamu jednotek územního členění; proto se nyní doplňuje s novým datem účinnosti;
3503 03937 3 Čertovina
03930 6/571393 Hlinsko, 16.12.2002, z části dosavadní ZSJ 03937 3 0 K Čertovině, která mění název
na Čertovina (podrobněji viz ZSJ).
3811 05796 7 Zálesí
05792 4/536148 Javorník, 14.10.2002, ze ZSJ 05796 7 0 Zálesí.

Zanikla 1 část obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce,
datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,
3210 31928 7 Skochovice
nad Vltavou.

KODOB,KO/IČOB, NAZOB,
18531 1/539848 Vrané nad Vltavou

změna od:
1.8.2002, slučuje se do části obce 18531 1 Vrané

Změnila se příslušnost 7 částí obce do obce:
S účinností od 1.1.2002 (dodatečné oznámení):

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB KODOB,KO/IČOB,nová obec KODOB,KO/IČOB,dříve obec
3703 31932 5 Závist
16749 1/584002 Předklášteří 16737 1/584002 Tišnov;

S účinností od 1.11.2002:

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB KODOB,KO/IČOB,nová obec KODOB,KO/IČOB,dříve obec
3212 04586 1 Hostokryje
14752 4/542377 Senomaty 04586 1/598534 Hostokryje;

S účinností od 1.1.2003:

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB
3202 18984 7 Zahořany
3405 08094 2 Lhota
3405 09081 6 Dolní Vlkýš
3405 09082 4 Malesice
3611 03094 5 Domoradice

KODOB,KO/IČOB,nová obec KODOB,KO/IČOB,dříve obec
07294 0/533203 Králův Dvůr
18984 7/533131 Zahořany,
12198 3/554791 Plzeň
08094 2/557978 Lhota,
12198 3/554791 Plzeň
09082 4/559199 Malesice,
12198 3/554791 Plzeň
09082 4/559199 Malesice.
18822 1/581186 Vysoké Mýto 03094 5/574414 Domoradice.

Změnilo se vymezení a počet obyvatel (OB91) u části obce:

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,
OB91,dř. OB91 KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3210 18531 1 Vrané nad Vltavou
1577 1415 18531 1/539848 Vrané nad Vltavou, v důsledku zrušení části obce 31928 7 Skochovice,
3302 08364 0 Dluhoště
16 23 00238 1/545406 Benešov nad Černou, v důsledku vytvoření části obce 08366 6 Velké
Skaliny, ostatní nové části obce v obci Benešov nad Černou nebyly při SLDB 1991 ani 2001 samostatně sčítány, proto nelze provést tyto
přepočty,
3502 40755 1 Děčín XXXV-Lesná
162 177 02492 9/562335 Děčín, v důsledku vytvoření části obce 41567 7 Děčín XXIX-Hoštice
nad Labem,
3811 05794 1 Travná
43 50 05792 4/536148 Javorník, v důsledku vytvoření části obce 05796 7 Zálesí.

Bylo opraveno datum účinnosti změnu názvu části obce Ládeves (obec Kamenice, okr. Praha-východ) - dříve 12.2.2002, opraveno na
1.9.2002.
Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu ke konci února 2003.
Změnily se souřadnice definičních bodů částí obcí Brdy a Hradiště ve vojenských újezdů Brdy a Hradiště v souvislosti ze zrušením ZSJ
Padrť (kdysi Brdy) a Hradiště.
ČÁSTI OBCE 03b
Vzniklo 13 nových částí obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název
obce, datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB, KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
3201 41574 0 Naháč
18535 3/530921 Vranov 11.4.2003, z nově vytvořeného dílu 3 ZSJ 18535 3 3 Vranov,
3204 32229 6 Konojedy-Klíče
10809 0/564761 Konojedy 21.1.2003, z nově vytvořené ZSJ 32229 6 0 Konojedy-Klíče,
3301 41571 5 Hlinov
04419 9/544515 Horní Stropnice 1.5.2003, z nově vytvořeného dílu 2 obnovené ZSJ 04422 9 2 Krčín,
3301 04420 2 Humenice
04419 9/544515 Horní Stropnice 1.5.2003,.ze ZSJ 04420 2 0 Humenice,
3301 04421 1 Chlupatá Ves
04419 9/544515 Horní Stropnice 1.5.2003, ze ZSJ 04421 1 0 Chlupatá Ves,
3301 04422 9 Krčín
04419 9/544515 Horní Stropnice 1.5.2003, z nově vytvořeného dílu 1 obnovené ZSJ 04422 9 1 Krčín,
3301 04425 3 Olbramov
04419 9/544515 Horní Stropnice 1.5.2003, ze ZSJ 04425 3 0 Olbramov,
3301 04427 0 Střeziměřice
04419 9/544515 Horní Stropnice 1.5.2003, ze ZSJ 04427 0 Střeziměřice,
3301 04430 0 Světví
04419 9/544515 Horní Stropnice 1.5.2003, ze ZSJ 04430 0 0 Světví,
3301 04433 4 Vesce
04419 9/544515 Horní Stropnice 1.5.2003, ze ZSJ 04433 4 0 Vesce,
3301 04434 2 Vyhlídky
04419 9/544515 Horní Stropnice 1.5.2003, z obnovené ZSJ 04434 2 0 Vyhlídky,
3306 41572 3 Chválov
07950 2/537187 Drslavice
10.4.2003, z nově vytvořeného dílu 3 ZSJ 07955 3 3 Švihov,
3306 41573 1 Trpín
07950 2/537187 Drslavice
10.4.2003, z nově vytvořeného dílu 4 ZSJ 07955 3 4 Švihov.

Došlo ke změně názvu 2 částí obcí (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dosavadní název části obce, kód
obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti):
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KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,dosavad.NAZCOB,
KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3610 02068 1 Čistá v Krkonoších, dříve Čistá 02067 2/579114 Černý Důl, od 1.11.2003, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva
(přizpůsobení názvu části obce názvu katastrálního území),
3609 41110 8 Město, dříve Svitavy-Město
16095 4/577731 Svitavy, od 1.5.2003, na základě rozhodnutí obecního (městského) zastupitelstva.

Změnilo se vymezení a počet obyvatel 1991 (OB91) u 5 části obce:

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,
OB91,dříve OB91 KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3301 04419 9 Horní Stropnice
927
812
04419 9/544515 Horní Stropnice,v důsledku vytvoření částí obce Světví a
Vyhlídky,
3301 04423 7 Meziluží
13
3
04419 9/544515 Horní Stropnice,v důsledku vytvoření částí obce Chlupatá
Ves a Vesce,
3301 04429 6 Svébohy
169
68
04419 9/544515 Horní Stropnice,v důsledku vytvoření částí obce Hlinov, Krčín, Olbramov a Střeziměřice,
3610 15517 9 Nový Rokytník
24
33
16902 1/579025 Trutnov,
3610 15789 9 Střítež
112
103 16902 1/579025 Trutnov, v důsledku převedení ZSJ 32004 8 0 (UO 050) Nová Střítež z části obce Střítež do části obce Nový Rokytník (oprava při přípravě Statistického lexikonu).

Změnila se příslušnost jedné části obce do obce (od 28.2.2003):

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB KODOB,KO/IČOB,nová obec KODOB,KO/IČOB,dříve obec
3809 09701 2 Mladoňov 10781 6/540501 Nový Malín 11314 0/540544 Oskava

Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k říjnu 2002. K tomu je třeba poznamenat, že údaje o PSČ v částech obcí jsou v
současné době velmi nespolehlivé, protože:
a) probíhají neustále změny v síti pošt a jejich obvodů, kdy několik set pošt je nyní v kategorii pošt podávacích (přepážka), nikoliv dodávacích (doručování zásilek); Česká pošta přitom zastává politiku, že v těchto případech ponechává části obce příslušnost ke zrušenému PSČ
(údaj o PSČ dodávací pošty lze zjistit, je však považován za vnitřní záležitost firmy Česká pošta, a.s.), tento obecný přístup však není ve
všech případech aplikován důsledně;
b) údaje o PSČ lze získat z několika zdrojů, které si ale v některých případech protiřečí; údaje o PSČ byly až dosud přebírány z datových
souborů ke stažení na webovských stránkách České pošty - kontrolou některých konkrétních problémů bylo však zjištěno, že tato databáze není udržována ve vazbě na databázi dodacích míst České pošty;
dalšími dvěma zdroji je sumarizace údajů databáze dodacích míst (PSČ, které se mohou vyskytnout v jednotlivých částech obcí), tyto informace vznikají sumarizací údajů za jednotlivé objekty (adresy) ve vztahu ke dvěma položkám (část obce, PSČ); tyto údaje lze získat též
přímým dotazem v dynamické aplikaci on line na webovských stránkách České pošty; porovnáním s obdobnou sumarizací dat ÚIR-ADR
se ale ukazuje, že obě databáze jsou udržovány nedostatečným způsobem a v jednotlivostech navzájem nesouhlasí (v konkrétní části obce se občas vyskytují jiné PSČ v údajích České pošty a ÚIR-ADR, přičemž někdy je to otázka aktuálnosti změn, jindy vztahu k použití zrušené PSČ a jindy shodnost resp. neshodnost výčtu objektů v části obce);
c) v mnoha případech se v obou zdrojích (Česká pošta, ÚIR-ADR) vyskytuje situace, kdy naprostá většina domů patří k určitému PSČ,
kdežto jeden nebo několik málo domů patří k jinému PSČ - může se jednat např. o adresy podnikatelů, kteří chtějí mít v adrese PSČ dodávací pošty, aby nedocházelo ke zpoždění doručení zásilek. Jiným případem je, že v některých částech obcí je příslušnost jednotlivých domů k několika PSČ zastoupena víceméně rovnoměrně. V těch případech by mohlo být uvedeno několik PSČ, je však problematické stanovit hranici, kdy už má smysl uvádět další PSČ (velmi často se další PSČ vztahuje pouze k chatám, početně však může jít o více objektů
než má původní venkovské sídlo s čísly popisnými).
ÚIR-ZSJ, který neřeší tyto detaily (nezabývá se jednotlivými domy, ale částmi obce) využívá zásadně údajů číselníku příslušnosti částí obce jako celku k PSČ. Všechny uvedené informace byly využity informativně při opravě PSČ, nebyl však přepracován celý systém (tj. neuvádí se všechna PSČ zasahující do části obce, ale pouze hlavní z nich). Tento postup byl odkonzultován se zodpovědnými pracovníky
České pošty.
Byly opraveny souřadnice definičního bodu jedné části obce:

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,v obci:KODOB,KO,ICOB,NAZOB, souřadnice:
3302 41570 7 Pusté Skaliny 00238 1/545406 Benešov nad Černou, SXCOB: dříve 1193371, nyní 1191235, SYCOB: dříve 750714,
nyní 752288.

ČÁSTI OBCE 04a
Vznikly 4 nové části obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název
obce, datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB,
změna od:
3209 41575 8 Zdibsko
06603 6/538311 Klecany
1.1.2004, z nově vytvořeného dílu 2 ZSJ 06603 6 2 Klecany,(předtím se však zrušil dosavadní díl 2 ZSJ 06603 6 2 Klecany, vyjadřující vztah k části obce Klecánky),
3302 14282 4 Zahrádka
14280 8/545775 Rožmitál na Šumavě, 1.1.2004,ze ZSJ 14282 4 0 Zahrádka,
3403 15643 4 Osvinov
15644 2/555584 Stráž nad Ohří
1.1.2004,ze ZSJ 15643 4 0 Osvinov,
3403 15645 1 Peklo
15644 2/555584 Stráž nad Ohří
1.1.2004,ze ZSJ 15645 1 0 Peklo.

Zanikly 2 části obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce,
datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB,
3601 13597 6 Marieves
05283 3/568759 Chotěboř
13597 6 0 Marieves zůstává,
3705 31365 3 Zlínské Paseky
03556 4/585068 Zlín
31365 3 0 (CUO 083) Zlínské Paseky zůstává (dodatečné oznámení).

změna od:
1.1.2004, sloučením do části obce 13598 4 Příjemky; ZSJ
22.5.2003, sloučením do části obce 41224 4 Zlín; ZSJ

Došlo ke změně názvu 1 části obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dosavadní název části obce,
kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti):

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,dosavad.NAZCOB,
KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3204 16715 1 Limuzy, dříve Límuzy
16717 7/533734 Tismice, od 1.11.2003, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva (přizpůsobení názvu části obce názvu katastrálního území).

Změnila se příslušnost jedné části obce do obce (od 1.1.2004):

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB KODOB,KO/IČOB,nová obec KODOB,KO/IČOB,dříve obec
3203 00929 6 Holousy 17053 4/532975 Třebusice 00928 8/532118 Brandýsek
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Změnilo se vymezení a počet obyvatel 1991 a 2001 u 4 částí obce:

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB, OB91,dř. OB91
OB01, dř.OB01, v obci: KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3302 14275 1 Čeřín
13
13
8
17
14280 8/545775 Rožmitál na Šumavě, odloučením části
obce Zahrádka,
3403 15644 2 Stráž nad Ohří
337
393
402
443
15644 2/555584 Stráž nad Ohří, odloučením částí obce
Osvinov a Peklo,
3601 13598 4 Příjemky
204
113
193
82
05283 3/568759 Chotěboř, připojením části obce Marieves,
3705 41224 4 Zlín
57569 57351
55706
55439 03556 4/585068 Zlín, připojením části obce Zlínské Paseky.

Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k lednu 2004.
Byly doplněny položky PSC_5, PSC_6, PSC_7 pro další PSČ v části obce. Podrobněji o PSČ viz podkapitola o nových položkách v souborech.
ČÁSTI OBCE 04b
Vzniklo 6 nových částí obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název
obce, datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB, v obci KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
3210 11974 1 Chlomek
11975 0/539546 Petrov 9.3.2004, ze ZSJ 11974 1 0 Chlomek,
3210 17037 2 Kala
17039 9/539759 Třebotov 1.1.2004, ze ZSJ 17037 2 0 Kala,
3508 09968 6 Rudolice
09959 7/567027 Most 27.5.2004, ze ZSJ 09968 6 0 (UO 034) Rudolice a ZSJ 09969 4 0 (UO 035)
Keřový vrch,
3508 15252 8 Souš
09959 7/567027 Most 27.5.2004, ze ZSJ 09946 5 0 (UO 012) Na Novém světě, bez území obnovené
ZSJ 09945 7 0 (UO 011) Vrch Hněvín, dále ze ZSJ 09972 4 0 (UO 038) Kopistská výsypka- západ, ZSJ 15252 8 0 (UO 050) Souš a ZSJ
30333 0 0 (UO 051) Autodrom;
3508 09935 0 Starý Most
09959 7/567027 Most 27.5.2004, ze ZSJ 09935 0 0 (UO 001) Starý Most, ZSJ 09938 4 0 (UO 004) U
dolů, ZSJ 09942 2 0 (UO 008) Nákladové nádraží a ZSJ 06933 7 0 (UO 055) Kopisty;
3603 12369 2 Nový Dvůr
12370 6/572039 Podhořany u Ronova 17.3.2004, ze ZSJ 12369 2 0 Nový Dvůr.

Zanikly 2 části obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce,
datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.
KODOK,KODCOB,KC, NAZCOB,
3508 06933 7
Kopisty
ce 09935 0 Starý Most,
3508 17054 2
Třebušice
06889 6 Komořany.

KODOB,KO/IČOB, NAZOB, platnost do:
09959 7/567027 Most
26.5.2004, sloučením do nově vytvořené části ob09959 7/567027 Most

26.5.2004, sloučením do části obce

Došlo ke změně názvu 12 částí obce (uveden kód okresu, kód části obce, kontrolní znak, název části obce, dosavadní název části obce,
kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti):

KODOK,KODCOB,KC, NAZCOB,dosavad.NAZCOB, KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3204 32229 6 Klíče, dříve Konojedy-Klíče
10809 0/564761 Konojedy, od 23.1.2003, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva (název opraven podle MV ČR),
3206 06676 1 Dolní Vinice, dříve Kly-Dolní Vinice 06677 0/534897 Kly,
3206 06675 3 Hoření Vinice, dříve Kly-Hoření Vinice 06677 0/534897 Kly,
3206 06677 0 Kly, dříve Kly-obec
06677 0/534897 Kly,
3206 41562 6 Krauzovna, dříve Kly-Krauzovna
06677 0/534897 Kly,
3206 41563 4 Lom, dříve Kly-Lom
06677 0/534897 Kly,
3206 06674 5 Větrušice, dříve Kly-Větrušice
06677 0/534897 Kly,
3206 06678 8 Záboří, dříve Kly-Záboří
06677 0/534897 Kly,
vše od 14.7.2004 na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva (změna názvů, vytvořených v roce 2001, rovněž na základě rozhodnutí
obecního zastupitelstva),
3210 17038 1 Solopisky, dříve Solopysky
17039 9/539759 Třebotov,od 1.1.2004, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva,
3303 09170 7 Marketa, dříve Markéta
12072 3/546917 Písečné,
od 28.6.2004, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva,
3601 13623 9 Pohleď, dříve Horní Pohleď
13623 9/573591 Pohleď, od 1.1.2004, v souladu se změnou názvu obce podle
pravidla, kdy obec, která se podle MV ČR nečlení na části, má v územních číselnících jedinou část obce, jejíž název je shodný s názvem
obce,
3805 14603 0 Samotišky, dříve Samotíšky
14603 0/547077 Samotišky, pracovní účinnost od 1.6.2004, v souladu se změnou
názvu obce podle pravidla, kdy obec, která se podle MV ČR nečlení na části, má v územních číselnících jedinou část obce, jejíž název je
shodný s názvem obce.

Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u 7 částí obce:

KODOK,KODCOB,KC, NAZCOB, OB91,dříve OB91 OB01,dříve¨OB01, v obci: KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3210 11975 0 Petrov
234 dříve 256 248 dříve 282,11975 0/539546 Petrov, od 9.3.2004 odloučením části obce Chlomek,
3210 17038 1 Solopisky
129 dříve 153 148 dříve 169, 17039 9/539759 Třebotov, od 1.1.2004 odloučením části obce Kala,
3308 40521 3 Veselí nad Lužnicí I
4158 dříve 4159 4178 dříve 4175,
3308 40522 1 Veselí nad Lužnicí II
2122 dř. 2121 2292 dříve 2295, 18068 8/553271 Veselí nad Lužnicí, od 1.6.2004 (pracovní účinnost) v důsledku opravy příslušnosti ZSJ,
3508 01960 7 Čepirohy
574 dříve 574 471 dříve 533,
3508 40916 2 Most
68867 dříve 69400 66441 dříve 66979, 09959 7/567027 Most, od 27.5.2004 v důsledku vytvoření
částí obce Rudolice, Souš a Starý Most a změnou příslušnosti ZSJ Čepirožská výšina- jih (dříve Čepirohy-sever),
3603 12370 6 Podhořany u Ronova 190 dříve 290 200 dříve 271,12370 6/572039 Podhořany u Ronova, od 17.3.2004 sloučením části
obce Nový Dvůr.

Změnilo se umístění a tím souřadnice definičního bodu dvou částí obce:
KODOK,KODCOB,KC, NAZCOB
3210 40316 4 Žampach
(viz změny v dílech ZSJ).
3402 07937 5 Lázně Kynžvart
rámci kontrol ÚIR-ZSJ.
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SXCOB dříve SXCOB SYCOB dříve SYCOB v obci KODOB,KO/ICOB
1067484 dříve 1067700 740706 dříve 741600 06287 1/539368 Kamenný Přívoz, od 1.6.2004
1032398 dříve 1032776 871313 dříve 871102 07937 5/554600 Lázně Kynžvart, od 1.6.2004, v

Změnila se příslušnost 8 částí obce do ZÚJ - kód IČZÚJ:

pro všech 8 částí obce Havířov se zrušením městských částí změnil kód IČZÚJ tak, že je nyní shodný s IČOB (IČZÚJ obce) 555088 Havířov.

Opravuje se příslušnost jedné části obce k dominantní části obce:
KODOK,KODCOB,KC, NAZCOB
3100 40088 2 Michle (část)

KDOMCOB,KDC dříve KDOMCOB,KDC
40017 3
40088 2, jako výsledek kontrol a oprav.

ČÁSTI OBCE STATISTICKÉ A EVIDENČNÍ 05a
Zavedení nového číselníku částí obce evidenčních je podrobněji v úvodní části, zde se uvádí jen rychlá rekapitulace:

Číselník částí obce se rozděluje na dva číselníky:dosavadní číselník částí obcí statistických - COB.dbf,nově vytvořený číselník částí obce evidenčních - COBE.dbf.
Číselníky obsahují k 1.1.2005:14976 záznamů zcela shodných, tj. více než 99 % z každého souboru, 43 záznamů navíc v COBE.dbf
101 záznamů navíc v COB.dbf

Popsané změny se týkají obou číselníků, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Vznikly 3 nové části obce v obou číselnících částí obce - COB.dbf, COBE.dbf, (uveden kód části obce, kontrolní znak, název části obce,
kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, název okresu, datum účinnosti), vždy na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.

KODCOB,KC,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
32231 8 U Sloupů
18208 7/550647 Vimperk, okres Prachatice, 29.3.2004,z nově vytvořené ZSJ 32231 8 0 U Sloupů, vyčleněné z části obce 04646 9 Hrabice, přeměnou areálu kasáren,
01657 8 Kozojedy
01658 6/504807 Lány, o. Chrudim, 8.11.2004,ze ZSJ 01657 8 Kozojedy, vyčleněna z části obce 01658 6
Lány,
32230 0 Pod Dubem
02479 1/574899 Dašice, o. Pardubice, 27.5.2004,z nově vytvořené ZSJ 32230 0 Pod Dubem, vyčleněné
formálně z části obce 19338 1 Zminný, výstavba "na zelené louce".

Rozděluje se část obce 40050 5 Sedlec v obci Praha na dvě části obce v číselníku částí obce statistických (COB.dbf). Současně se dosavadní kód části obce ponechává jako kód části obce evidenční v číselníku COBE.dbf. Pro obě rozdělené části obce se vytváří nové kódy a
současně se mění jejich názvy tak jako u všech ostatních dělených částí obce v Praze a ve statutárních městech:
KODCOB,KC,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB,
změna od:
41576 6 Sedlec (Praha-Suchdol), nová část obce, v obci 12702 7/554782 Praha, od 1.1.2005
41577 4 Sedlec (Praha 6), dříve část obce 40050 5 Sedlec, v obci 12702 7/554782 Praha, od 1.1.2005

V číselníku částí obce evidenčních (COBE.dbf) zůstává část obce 40050 5 Sedlec beze změny.
Zanikla 1 část obce (uveden kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, název okresu,
datum účinnosti), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva.
KODCOB,KC,NAZCOB,
30385 2 Liščí Kopec

KODOB,KO/IČOB, NAZOB,NAZOK
18630 9/579858 Vrchlabí, okres Trutnov,

změna od:
7.7.2004

s účinností od 7.7.2004 (tj. ukončení platnosti k 6.7.2004); část obce byla městským úřadem dlouhodobě označována za neexistující, bez
objektů s čísly domovními; bylo však třeba, aby byla zrušena rozhodnutím obecního zastupitelstva; formálně se část obce slučuje do části
obce 41134 5 Vrchlabí.
Mění se název dvou částí obce v obou číselnících částí obce:
KODCOB KC
Název části obce nový
dřívější
40942 1
Severní Terasa
Ústí nad Labem-Severní terasa
40891 3
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou Vratislavice nad Nisou
s účinností od 1.1.2005, upřesnění názvu jediné části obce v rámci městského obvodu podle registru ADRESA MV a statutů měst.

Mění se název 100 dalších částí obce v číselníku částí obce statistických, dělených do území několika MO/MČ v rámci hlavního města
Prahy a některých dalších statutárních měst. Názvem části obce se stává většinou dosavadní pracovní název "alternativní", změna s účinností od 1.1.2005 na základě rozhodnutí správce číselníku (ČSÚ) v souvislosti s přípravou Statistického lexikonu obcí.
KODCOB KC Název části obce nový
V Praze:
41495 6 Holešovice (Praha 1)
40004 1 Hradčany (Praha 1)
40003 3 Malá Strana (Praha 1)
40002 5 Nové Město (Praha 1)
40005 0 Vinohrady (Praha 1)
40006 8 Nové Město (Praha 2)
40008 4 Nusle (Praha 2)
40007 6 Vinohrady (Praha 2)
40012 2 Strašnice (Praha 3)
40011 4 Vinohrady (Praha 3)
40009 2 Vysočany (Praha 3)
40010 6 Žižkov (Praha 3)
40017 3 Michle (Praha 4)
40018 1 Nusle (Praha 4)
40013 1 Vinohrady (Praha 4)
41540 5 Vršovice (Praha 4)
40014 9 Záběhlice (Praha 4)
41539 1 Břevnov (Praha 5)
40032 7 Jinonice (Praha 5)
40027 1 Malá Strana (Praha 5)
41501 4 Jinonice (Praha 13)
41528 6 Řeporyje (Praha 13)
40037 8 Stodůlky (Praha 13)
41530 8 Třebonice (Praha 13)
41527 8 Řeporyje (Praha-Řeporyje)
41529 4 Stodůlky (Praha-Řeporyje)
41531 6 Třebonice (Praha-Řeporyje)
41532 4 Třebonice (Praha-Zličín)
40041 6 Břevnov (Praha 6)

dřívější

Holešovice (část)
Hradčany (část)
Malá Strana (část)
Nové Město (část)
Vinohrady (část)
Nové Město (část)
Nusle (část)
Vinohrady (část)
Strašnice (část)
Vinohrady (část)
Vysočany (část)
Žižkov (část)
Michle (část)
Nusle (část)
Vinohrady (část)
Vršovice (část)
Záběhlice (část)
Břevnov (část)
Jinonice (část)
Malá Strana (část)
Jinonice (část)
Řeporyje (část)
Stodůlky (část)
Třebonice (část)
Řeporyje (část)
Stodůlky (část)
Třebonice (část)
Třebonice (část)
Břevnov (část)
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40046 7 Bubeneč (Praha 6)
40038 6 Hradčany (Praha 6)
40056 4 Bubeneč (Praha 7)
40053 0 Holešovice (Praha 7)
40055 6 Libeň (Praha 7)
40054 8 Troja (Praha 7)
40062 9 Libeň (Praha 8)
40065 3 Nové Město (Praha 8)
40060 2 Střížkov (Praha 8)
40057 2 Troja (Praha 8)
40064 5 Žižkov (Praha 8)
41502 2 Hloubětín (Praha 9)
40073 4 Hrdlořezy (Praha 9)
40069 6 Libeň (Praha 9)
41533 2 Malešice (Praha 9)
40068 8 Střížkov (Praha 9)
40070 0 Vysočany (Praha 9)
40072 6 Hloubětín (Praha 14)
41535 9 Hloubětín (Praha 10)
41534 1 Hrdlořezy (Praha 10)
40085 8 Malešice (Praha 10)
40088 2 Michle (Praha 10)
40084 0 Strašnice (Praha 10)
40082 3 Vinohrady (Praha 10)
40083 1 Vršovice (Praha 10)
40087 4 Záběhlice (Praha 10)
40081 5 Žižkov (Praha 10)
41541 3 Pitkovice (Praha 22)
40089 1 Dolní Měcholupy (Praha-Dolní Měcholupy)
41543 0 Dolní Měcholupy (Praha-Dubeč)
41542 1 Pitkovice (Praha-Křeslice)
V Plzni:
41503 1 Černice (Plzeň 2-Slovany)
40632 5 Doudlevce (Plzeň 2-Slovany)
40633 3 Lobzy (Plzeň 2-Slovany)
40634 1 Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany)
40635 0 Doudlevce (Plzeň 3)
40640 6 Litice (Plzeň 3)
40638 4 Východní Předměstí (Plzeň 3)
40641 4 Lobzy (Plzeň 4)
40643 1 Východní Předměstí (Plzeň 4)
40644 9 Litice (Plzeň 6-Litice)
02010 9 Černice (Plzeň 8-Černice)
V Pardubicích:
41062 4 Bílé Předměstí (Pardubice I)
41552 9 Zelené Předměstí (Pardubice I)
41551 1 Bílé Předměstí (Pardubice III)
41555 3 Studánka (Pardubice III)
41505 7 Bílé Předměstí (Pardubice IV)
41506 5 Studánka (Pardubice IV)
41553 7 Zelené Předměstí (Pardubice V)
41554 5 Zelené Předměstí (Pardubice VI)
V Brně:
41165 5 Černá Pole (Brno-střed)
41161 2 Pisárky (Brno-střed)
41166 3 Trnitá (Brno-střed)
41164 7 Zábrdovice (Brno-střed)
41544 8 Černá Pole (Brno-Královo Pole)
41173 6 Černá Pole (Brno-sever)
41526 0 Zábrdovice (Brno-sever)
41194 9 Zábrdovice (Brno-Židenice)
41193 1 Židenice (Brno-Židenice)
41181 7 Trnitá (Brno-jih)
41547 2 Jundrov (Brno-Kohoutovice)
41178 7 Pisárky (Brno-Kohoutovice)
41176 1 Jundrov (Brno-Jundrov)
41546 4 Pisárky (Brno-Jundrov)
41183 3 Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany)
41545 6 Maloměřice (Brno-Vinohrady)
41191 4 Židenice (Brno-Vinohrady)
V Opavě:
41394 1 Předměstí (Opava)
41538 3 Předměstí (Vávrovice)

Změnila se příslušnost jedné části obce do obce (od 1.1.2004):
KODCOB,KC,NAZCOB
02160 1 Častolovice
městem Česká Lípa.
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Černice (část)
Doudlevce (část)
Lobzy (část)
Východní Předměstí (část)
Doudlevce (část)
Litice-část
Východní Předměstí (část)
Lobzy (část)
Východní Předměstí (část)
Litice-část
Černice (část)
Bílé Předměstí-část
Zelené Předměstí-část
Bílé Předměstí-část
Studánka-část
Bílé Předměstí-část
Studánka-část
Zelené Předměstí-část
Zelené Předměstí-část
Černá Pole-část
Pisárky-část
Trnitá-část
Zábrdovice-část
Černá Pole-část
Černá Pole-část
Zábrdovice-část
Zábrdovice-část
Židenice-část
Trnitá-část
Jundrov-část
Pisárky-část
Jundrov-část
Pisárky-část
Maloměřice-část
Maloměřice-část
Židenice-část
Předměstí (část)
Předměstí (část)

KODOB,KO/IČOB,nová obec
02138 1/561380 Česká Lípa

Změnilo se vymezení a počet obyvatel 1991 a 2001 u 13 částí obce:
KODCOB,KC, NAZCOB,
40071 8 Prosek
40068 8 Střížkov (část)
40085 8 Malešice (část)

Bubeneč (část)
Hradčany (část)
Bubeneč (část)
Holešovice (část)
Libeň (část)
Troja (část)
Libeň (část)
Nové Město (část)
Střížkov (část)
Troja (část)
Žižkov (část)
Hloubětín (část)
Hrdlořezy (část)
Libeň (část)
Malešice (část)
Střížkov (část)
Vysočany (část)
Hloubětín (část)
Hloubětín (část)
Hrdlořezy (část)
Malešice (část)
Michle (část)
Strašnice (část)
Vinohrady (část)
Vršovice (část)
Záběhlice (část)
Žižkov (část)
Pitkovice (část)
Dolní Měcholupy (část)
Dolní Měcholupy (část)
Pitkovice (část)

OB91,dříve OB91
16372 16372
11940 11940
10915 10915

KODOB,KO/IČOB,dříve obec
02160 1 Častolovice, od 1.1.2005 sloučením obce Častolovice s

OB01,dříve OB01, v obci, účinnost,
15018 15020
10872 10870
9531
9950

40084 0 Strašnice (část)
40034 40034 36591 36172
v obci 12702 7/554782 Praha, od 1.1.2005 (opravy dílů ZSJ),
02846 1 Dolany
1319
1352
1495
1529
18098 0 Véska
259
226
233
199
v obci 02846 1/501646 Dolany, okres Olomouc, od 1.11.2004 (pracovní účinnost - opravy dílů ZSJ),
01658 6 Lány
182
223
158
209
v obci 01658 6/504807 Lány, okres Chrudim, vyčleněním nové části obce 01657 8 Kozojedy, od 8.11.2004,
41115 9 Litomyšl-Město
6297
6297
6421
6435
08570 7 Záhradí
964
964
985
971
v obci 08567 7/578347 Litomyšl, od 1.11.2004 (pracovní účinnost - opravy dílů ZSJ),
13369 8 Krasice
1553
1553
2046
1726
41247 3 Prostějov
41556 41556
38857 39177
v obci 13349 3/589250 Prostějov, okres Prostějov, převedením ZSJ 31442 1 0 Nová nemocnice I a 32044 7 0 Nová nemocnice II, od
1.11.2004 (pracovní účinnost - oprava),
15654 0 Růžov
157
38
160
39
41249 0 Stražisko
144
263
143
264
v obci 15655 8/590070 Stražisko, okres Prostějov, převedením ZSJ 15656 6 0 Stražisko II, od 1.11.2004 (pracovní účinnost - oprava),

Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k lednu 2005. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k domům v části obce. V
položce PSC se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní
poštou. V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 jsou vazby na další PSČ podle klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním).
Změnilo se pořadové číslo části obce v městské části (ZÚJ):
KODCOB,KC, NAZCOB PORCOB,dříve PORCOB, v MČ (KODMC/ICZUJ,NAZMC), od:
41577 4 Sedlec (část)
07 nová
80106/500178 Praha 6
1.1.2005
40042 4 Střešovice
08 07
80106/500178 Praha 6
1.1.2005
40043 2 Veleslavín
09 08
80106/500178 Praha 6
1.1.2005
40044 1 Vokovice
10 09
80106/500178 Praha 6
1.1.2005

Změnilo se pořadové číslo části obce v obci (ZÚJ):

KODCOB,KC,NAZCOB PORCOB,dř.PORCOB, v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB), od:
32231 8 U Sloupů
16 nová
18208 7/550647 Vimperk
29.3.2004
00863 0 Veselka
17 16
18208 7/550647 Vimperk
29.3.2004
40492 6 Vimperk I
18 17
18208 7/550647 Vimperk
29.3.2004
40490 0 Vimperk II
19 18
18208 7/550647 Vimperk
29.3.2004
40491 8 Vimperk III
20 19
18208 7/550647 Vimperk
29.3.2004
30155 8 Vnarovy
21 20
18208 7/550647 Vimperk
29.3.2004
18214 1 Výškovice
22 21
18208 7/550647 Vimperk
29.3.2004
02160 1 Častolovice
01 nová
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
40689 9 Česká Lípa
02 01
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
02712 0 Dobranov
03 02
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
02154 7 Dolní Libchava
04 03
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
02152 1 Dubice
05 04
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
18366 1 Heřmaničky
06 05
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
02159 8 Lada
07 06
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
09154 5 Manušice
08 07
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
10974 6 Okřešice
09 08
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
12066 9 Písečná
10 09
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
02161 0 Robeč
11 10
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
02143 1 Stará Lípa
12 11
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
18367 9 Vítkov
13 12
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
18368 7 Vlčí Důl
14 13
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
19739 4 Žizníkov
15 14
02138 5/561380 Česká Lípa
1.1.2005
30385 2 Liščí Kopec
zruš. 01
18630 9/579858 Vrchlabí
7.7.2004
18633 2 Podhůří
02 03
18630 9/579858 Vrchlabí
7.7.2004
41134 5 Vrchlabí
03 04
18630 9/579858 Vrchlabí
7.7.2004
01657 8 Kozojedy
01 nová
01658 6/504807 Lány
8.11.2004
01658 6 Lány
02 01
01658 6/504807 Lány
8.11.2004
32230 0 Pod Dubem
03 nová
02479 1/574899 Dašice
27.5.2004
02480 5 Prachovice
04 03
02479 1/574899 Dašice
27.5.2004
41046 2 Velkolánské
05 04
02479 1/574899 Dašice
27.5.2004
19338 1 Zminný
06 05
02479 1/574899 Dašice
27.5.2004

Byly opraveny souřadnice definičního bodu 1 části obce:

KODCOB,KC NAZCOB v obci:KODOB KO/ICOB, NAZOB SXOB dř. SYOB dř.
05890 4 Dětřichov 05872 6/536385 Jeseník
1051957 1052756 541570 542099 od 1.11.2004 (oprava)

Při kontrole bylo zjištěno, že ZSJ a část obce Dětřichov v obci Jeseník mají stejný kód (05890 4 0), ale leží na různých, i když bezprostředně sousedících katastrálních územích
ČÁSTI OBCE STATISTICKÉ i EVIDENČNÍ 05b
Vzniklo 5 nových částí obce (statistických i evidenčních), všechny na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:

V okrese Mělník, v obci 19635 5/535397 Želízy, s účinností od 16.2.2005, vznikla nová část obce 32233 4 Nové Tupadly z nově vytvořené ZSJ 32233 4 0 Nové Tupadly, vyčleněné ze ZSJ 19632 1 0 Sitné.
V okrese Český Krumlov, v obci 18116 1/536253 Bohdalovice, s účinností od 1.7.2005, vznikla nová část obce 18126 9 Slubice, ze ZSJ
18126 9 0 Slubice, shodné vymezením s KÚ 78126 6 Svéraz u Větřní.
V okrese Tábor, v obci 09672 5/552704 Mladá Vožice, s účinností od 16.5.2005, vznikla nová část obce 41578 2 Dubina, z nově vytvořeného dílu 2 ZSJ 09672 5 2 Mladá Vožice, na KÚ 69672 2 Mladá Vožice (zahrnuje č.p.309) a dále z nově vytvořeného dílu 2 ZSJ
00498 7 2 Blanice, na KÚ 60498 4 Blanice u Mladé Vožice (zahrnuje dům č.p. 550).
V okrese Karlovy Vary, v obci 05839 4/537926 Jenišov, s účinností od 21.6.2005, vznikla nová část obce 32234 2 Pod Rohem, z dílu 1
nově vytvořené ZSJ 32234 2 1 Pod Rohem, vyčleněné ze ZSJ 05839 4 0 Jenišov, na KÚ 65839 1 Jenišov.
V okrese Sokolov, v obci 03633 1/560359 Habartov, s účinností od 1.1.2005 (dodatečné oznámení), vznikla nová část obce 03634 0
Kluč ze ZSJ 03634 0 0 Kluč, tj. byla vyčleněna z části obce 03633 1 Habartov. Nová část obce má PSČ 357 09.
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Zanikla 1 část obce (statistická i evidenční), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:

V okrese Liberec, v obci 11278 0/564290 Osečná, s účinností od 7.3.2005 (ukončení platnosti 6.3.2005) se ruší část obce 40845 0 Podvrší a slučuje se do části obce 11277 1 Lázně Kundratice.

Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u 11 částí obce:

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB, OB91,dř. OB91 OB01,dř.OB01, v obci: KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3302 16060 1 Suš
54
54
50
55 v obci 18116 1/536253 Bohdalovice, od 1.7.2005 odloučením nové
části Slubice.
3409 03633 1 Habartov
4844
5338
4619
5212 v obci 03633 1/560359 Habartov, od 1.1.2005 (dodatečné oznámení) odloučením nové části obce 03634 0 Kluč,
3503 13618 2 Kryštofovy Hamry 59
59
61
57
3503 13619 1 Mezilesí
0
0
1
5 v obci 13618 2/563315 Kryštofovy Hamry, od 1.6.2005 (pracovní
účinnost,
v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti dílu 1 ZSJ 13620 4 1 Přísečnice do části obce (dříve Mezilesí,
nově Kryštofovy Hamry),
3509 31178 2 Nová Ves
0
598
1160
2320
3509 40924 3 Teplice
21200 20602 19630 18470 v obci 16600 6/567442 Teplice, od 1.6.2005 (pracovní účinnost,
v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti ZSJ 16616 2 0 Pod Novou Vsí do části obce (dříve Nová Ves,
nově Teplice),
3505 11277 1 Lázně Kundratice
378
367
491
487 v obci 11278 0/564290 Osečná, od 7.3.2005 připojením zrušené
části obce 40845 0 Podvrší,
3605 01343 9 Brzice
149
149
133
134
3605 01346 3 Žďár
5
5
2
1 v obci 01343 9/573931 Brzice, od 1.6.2005 (pracovní účinnost,
v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti ZSJ 01347 1 0 Harcov do části obce (dříve Brzice, nově Žďár).
3707 04869 1 Hruškové Dvory
142
142
133
116
3707 41231 7 Jihlava
46518 46518 44226 44243 v obci 05967 6/586846 Jihlava, od 1.6.2005 (pracovní účinnost,
v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti ZSJ 30416 6 0 Hruškové Dvory-průmyslový obvod do části obce (dříve Jihlava, nově Hruškové Dvory).

Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k červnu 2005. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k domům v části obce.
V položce PSC se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní
poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.). V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 jsou vazby na další PSČ
podle klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z dat České pošty, a.s., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem v lednu 2005 došlo ke
změně u 299 částí obce.
Změnilo se pořadové číslo části obce v obci:
KODCOB,KC,NAZCOB PORCOB,dříve PORCOB, v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB), od:
32233 4 Nové Tupadly
01 (nová)
19635 5/535397 Želízy
19632 1 Sitné
02
01
19635 5/535397 Želízy
19635 5 Želízy
03
02
19635 5/535397 Želízy
18126 9 Slubice
04 (nová)
18116 1/536253 Bohdalovice
16060 1 Suš
05
04
18116 1/536253 Bohdalovice
16061 0 Svéraz
06
05
18116 1/536253 Bohdalovice
41578 2 Dubina
04 (nová)
09672 5/552704 Mladá Vožice
05689 8 Horní Kouty
05
04
09672 5/552704 Mladá Vožice
10487 6 Chocov
06
05
09672 5/552704 Mladá Vožice
05690 1 Janov
07
06
09672 5/552704 Mladá Vožice
00499 5 Krchova Lomná
08
07
09672 5/552704 Mladá Vožice
09672 5 Mladá Vožice
09
08
09672 5/552704 Mladá Vožice
10488 4 Noskov
10
09
09672 5/552704 Mladá Vožice
09673 3 Pavlov
11
10
09672 5/552704 Mladá Vožice
13887 8 Radvanov
12
11
09672 5/552704 Mladá Vožice
05691 0 Staniměřice
13
12
09672 5/552704 Mladá Vožice
15406 7 Stará Vožice
14
13
09672 5/552704 Mladá Vožice
40513 2 Ústějov
15
14
09672 5/552704 Mladá Vožice
03634 0 Kluč
03 (nová)
03633 1/560359 Habartov
08587 1 Lítov
04
03
03633 1/560359 Habartov
40846 8 Vlachové
06
07
11278 0/564290 Osečná
11279 8 Zábrdí
07
08
11278 0/564290 Osečná

16.2.2005
16.2.2005
16.2.2005
1.7.2005
1.7.2005
1.7.2005
16.5.2005
16.5.2005
16.5.2005
16.5.2005
16.5.2005
16.5.2005
16.5.2005
16.5.2005
16.5.2005
16.5.2005
16.5.2005
16.5.2005
1.1.2005
1.1.2005
7.3.2005
7.3.2005

ČÁSTI OBCE STATISTICKÉ i EVIDENČNÍ 06a
Vzniklo 10 nových částí obce (statistických i evidenčních), všechny na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:

V roce 2005:
V okrese Benešov, v obci 18504 3/530905 Votice, s účinností od 1.10.2005, vznikla nová část obce 32238 5 Amerika, z nově vytvořené
ZSJ 32238 5 0(CUO 26) Amerika, která se odděluje ze ZSJ 18501 9 0 Lysá a leží na části k.ú. 78504 1 Votice.
V okrese Kutná Hora, v obci 14600 5/534374 Samopše, s účinností od 5.9.2005, se vytváří nová část obce 32239 3 Budín, z nově vytvořené ZSJ 32239 3 0 Budín, která se odděluje ze ZSJ 14600 5 0 Samopše a leží na části k.ú. 74600 2 Samopše.
V okrese Prachatice, v obci 10789 1/545902 Borová Lada, s účinností od 11.10.2005, se vytvářejí nové části obce 10796 4 Knížecí Pláně a 10797 2 Zahrádky, ze ZSJ 10796 4 0 Knížecí Pláně a ZSJ 10797 2 0 Zahrádky, které jsou shodné vymezením s k.ú. 70796 1 Knížecí Pláně a k.ú. 70797 0 Zahrádky u Borových Lad.
V okrese Rokycany, v obci 06534 0/ 559920 Kladruby, s účinností od 6.9.2004(dodatečné oznámení), se vytváří nová část obce 41579 1
Vojenice, z nově vytvořeného dílu 2 ZSJ 06534 0 2 Kladruby, která leží na části k.ú. 66534 7 Kladruby u Radnic, přičemž se dosavadní
díl ZSJ 06534 0 0 Kladruby mění na díl 1.
V roce 2006:
V okrese Litoměřice, v obci 08257 1/565121 Liběšice, s účinností od 1.1.2006 se vytvářejí nové části obce Dolní Řepčice, Jeleč, Klokoč, Lhotsko a Nová Vesnička. Všechny části obce existovaly do roku 1950 a jsou obnoveny.
Nová část obce 15162 9 Dolní Řepčice je shodná se ZSJ 15162 9 0 Dolní Řepčice. Nová část obce 05195 1 Jeleč je shodná se ZSJ
05195 1 0 Jeleč.Nová část obce 32240 7 Klokoč zahrnuje objekty v severní části k.ú. 65194 0 Horní Chobolice, vyčleňuje se ze ZSJ
05194 2 0 Horní Chobolice a je shodná s nově vytvořenou ZSJ 32240 7 0 Klokoč. Nová část obce 32241 5 Lhotsko zahrnuje objekty
v severní části k.ú. 75305 0 Srdov, vyčleňuje se ze ZSJ 15305 2 0 Srdov a je shodná s nově vytvořenou ZSJ 32241 5 0 Lhotsko. Nová
část 41580 4 Nová Vesnička zahrnuje objekty v severní části k.ú.75164 2 Soběnice, vyčleňuje se ze ZSJ 15164 5 0 Soběnice a je

192

shodná s nově vytvořeným dílem 2 ZSJ 15164 5 2 Soběnice díl 2, přičemž dosavadní ZSJ 15164 5 0 Soběnice se mění na díl 1 ZSJ
15164 5 1 Soběnice díl 1.

Změnil se (byl opraven) název 1 části obce statistické:

V obci Praha, název části obce statistické 40054 8 Troja (Praha 7) se mění na nový (opravený) název Troja (Praha-Troja), s účinností
od 1.1.2006.

Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u 22 částí obce :

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB, OB91, dříve OB91 OB01,dříve OB01, v obci: KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3205 01775 2 Církvice
595
595
566
619
3205 01776 1 Jakub
478
478
585
532
v obci 01775 2/533998 Církvice, od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti dílu 2 ZSJ 01775 1 Jakub díl 2 do části obce (dříve Církvice, nově Jakub),
3208 12278 5 Pňov
255
255
230
232
3208 12279 3 Předhradí
226
226
214
212
v obci 12278 5/537675 Pňov-Předhradí, od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny
příslušnosti dílu 2 ZSJ 122796 3 2 Předhradí díl 2 do části obce (dříve Pňov, nově Předhradí),
3208 19727 1 Pojedy
52
52
38
37
3208 19728 9 Žitovlice
157
157
127
128
v obci 19728 9/503410 Žitovlice, od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti dílu 2 ZSJ 19727 1 2 Pojedy díl 2 do části obce (dříve Žitovlice, nově Pojedy),
3404 30218 0 Dolní Staňkov
38
38
20
259
3404 15974 3 Volšovy
228
228
249
10
v obci 15960 3/557153 Sušice, od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti dílu 3 ZSJ 15974 3 3 Volšovy díl 3 do části obce (dříve Dolní Staňkov, nově Volšovy),
3402 12162 2 Plesná
1577
1201
1880
1490
3402 12164 9 Šneky
0
376
0
390
v obci 12162 2/554740 Plesná, od 1.4.2005 (dodatečné oznámení) na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva převedeny všechny
budovy z části obce Šneky do části obce Plesná (jako díl 2 ZSJ 12164 9 2 Šneky díl 2),
3506 05196 9 Mladé
35
35
48
49
v obci 08257 1/565121 Liběšice, od 1.1.2006 vyčleněním nové části obce 05195 1 Jeleč,
3506 15164 5 Soběnice
120
158
105
137
v obci 08257 1/565121 Liběšice, od 1.1.2006 vyčleněním nové části obce 15162 9 Dolní Řepčice,
3508 03706 1 Janov
6710
6710
6947 6944
3508 03707 9 Křížatky
38
38
32
35
v obci 08604 5/567256 Litvínov, od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti dílu 2 ZSJ 31154 5 2 Janovské polesí díl 2 do části obce (dříve Křížatky, nově Janov),
3608 02826 6 Dolánky u Turnova
28
28
30
32
3608 41098 5 Hrubý Rohozec
47
47
44
71
3608 41101 9 Turnov
11446 11446
11536 11509
3608 41103 5 Vazovec
24
24
28
26
v obci 17160 3/577626 Turnov, od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti dílu 3 ZSJ 02828 2 3 Malý Rohozec díl 3 do části obce (dříve Dolánky u Turnova, nově Vazovec) a dílu U nádraží díl 2 do části obce (dříve Hrubý Rohozec, nově Turnov),
3603 09588 5 Dubová
57
57
47
49
3603 09589 3 Havlovice
24
24
24
22
v obci 09592 3/571831 Miřetice, od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti dílu 2 ZSJ 09589 3 2 Havlovice díl 2 do části obce (dříve Dubová, nově Havlovice),
3603 10629 1 Mokrá Lhota
55
55
72
73
3603 10632 1 Rybníček
9
9
3
2
v obci 10630 5/571920 Nové Hrady, od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti dílu 2 ZSJ 10632 1 2 Rybníček díl 2 do části obce (dříve Mokrá Lhota, nově Rybníček).

Změnilo se pořadové číslo části obce v obci:
KODCOB,KC,NAZCOB
32238 5 Amerika
09203 7 Beztahov
09204 5 Bučovice
01523 7 Budenín
01524 5 Hory
01525 3 Hostišov
30087 0 Javor
01526 1 Kaliště
30001 2 Košovice
18501 9 Lysá
09205 3 Martinice
18502 7 Mladoušov
01527 0 Mysletice
09206 1 Nazdice
30002 1 Nezdice
01528 8 Otradovice
18503 5 Srbice
09207 0 Střelítov
01529 6 Větrov
40166 8 Votice
40168 4 Vranov
40167 6 Zdeboř
32239 3 Budín
14598 0 Mrchojedy
14599 8 Přívlaky
14600 5 Samopše
14601 3 Talmberk
10796 4 Knížecí Pláně
10791 3 Nový Svět

PORCOB,dříve PORCOB, v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB), od:
01
(nová)
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
02
01
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
03
02
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
04
03
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
05
04
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
06
05
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
07
06
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
08
07
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
09
08
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
10
09
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
11
10
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
12
11
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
13
12
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
14
13
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
15
14
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
16
15
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
17
16
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
18
17
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
19
18
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
20
19
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
21
20
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
22
21
18504 3/530905 Votice
1.10.2005
01
(nová)
14600 5/534374 Samopše
5.9.2005
02
01
14600 5/534374 Samopše
5.9.2005
03
02
14600 5/534374 Samopše
5.9.2005
04
03
14600 5/534374 Samopše
5.9.2005
05
04
14600 5/534374 Samopše
5.9.2005
03
(nová)
10789 1/545902 Borová Lada
11.10.2005
04
03
10789 1/545902 Borová Lada
11.10.2005
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10792 1 Paseka
10793 0 Svinná Lada
10794 8 Šindlov
10797 2 Zahrádky
41579 1 Vojenice
15162 9 Dolní Řepčice
05194 2 Horní Chobolice
15163 7 Horní Nezly
05195 1 Jeleč
32240 7 Klokoč
32241 5 Lhotsko
08257 1 Liběšice
05196 9 Mladé
41580 4 Nová Vesnička
15164 5 Soběnice
15305 2 Srdov
08258 9 Trnobrany
08259 7 Zimoř

05
06
07
08
04
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

04
05
06
(nová)
(nová)
(nová)
03
04
(nová)
(nová)
(nová)
05
06
(nová)
07
08
09
10

10789 1/545902 Borová Lada
10789 1/545902 Borová Lada
10789 1/545902 Borová Lada
10789 1/545902 Borová Lada
06534 0/559920 Kladruby
08257 1/565121 Liběšice
08257 1/565121 Liběšice
08257 1/565121 Liběšice
08257 1/565121 Liběšice
08257 1/565121 Liběšice
08257 1/565121 Liběšice
08257 1/565121 Liběšice
08257 1/565121 Liběšice
08257 1/565121 Liběšice
08257 1/565121 Liběšice
08257 1/565121 Liběšice
08257 1/565121 Liběšice
08257 1/565121 Liběšice

11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
6.9.2004
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006

Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k 1.3.2006. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k domům v části obce.
V položce PSC se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní
poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.). V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 jsou vazby na další PSČ
podle klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z dat České pošty, a.s., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem v srpnu 2005 došlo ke
změně u 504 částí obce, z toho u 174 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ.
Byly upraveny souřadnice definičních bodů 24 částí obce, zejména proto, že došlo ke sjednocení definičních bodů obcí a částí obcí v případech shody názvů (dosud se vycházelo především ze shody kódů). Takové části obce se staly "referenčními" částmi obce pro stanovení
definičního bodu obce.
Současně byla prověřena vazba mezi definičními body částí obce a definičními body "referenčních" ZSJ. V osmi případech došlo ke změně příslušnosti definičního bodu obce do listu mapy 1:10 000.
ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ 06b
V číselnících RSO se označují části obce evidenční (slouží k číslování domů, tvoří členění obcí podle zákona o obcích) jako „části obce“,
části obce statistické (slouží ke skladebnosti územních jednotek podle lexikálního třídění, tj. zahrnují i díly části obce v jednotlivých městských obvodech/ městských částech) jako „části obce-díly“.

Číselník částí obcí evidenčních COBE.dbf („částí obcí“) obsahuje k 31.10.2006 celkem 15036 platných záznamů, z nich je 14993 (tj.
99,7 %) zcela shodných (vymezením, kódem a názvem) s číselníkem částí obce statistických („částí obcí-dílů“).
Číselník částí obcí statistických COB.dbf („částí obcí-dílů“) obsahuje k 31.10.2006 celkem 15092 platných záznamů, z nich je 14993 (tj.
99,3 %) zcela shodných (vymezením, kódem a názvem) s číselníkem částí obce evidenčních („částí obcí“).

V minulosti byly proto změny v obou číselnících popisovány společně. Mělo to však tu nevýhodu, že tam, kde se oba číselníky liší, byl popis složitý a dosti nepřehledný. Proto jsou nyní popisy změn obou číselníků odděleny, i za tu cenu, že jsou některé části popisu věcně
shodné.
V číselníku částí obcí evidenčních jsou tyto změny:
Vznikly dvě části obce evidenční:
s účinností od 23.5.2006:
Vznikla 1 část obce evidenční (uveden kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, název okresu, datum účinnosti):
KODCOBE,KCE, NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB
41581 2 U Česany 02457 1/570818 Dalovice, okres Mladá Boleslav, s účinností od 23.5.2006 (dodatečné oznámení), nová část obce
zahrnuje dům č.p. 225 v ulici U zastávky a areál závodu Škoda (Česana), je shodná s nově vytvořeným dílem ZSJ 02457 1 2 Dalovice
díl 2.

Pořadové číslo části obce v rámci obce:

KODCOBE,KCE, NAZCOBE PORCOBE, dříve PORCOBE, v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB),
41581 2
U Česany
002
x
02457 1/570818 Dalovice, od 23.5.2006.
Obec Dalovice (okr. Mladá Boleslav) má od 23.5.2006 tyto části obce: 1. Dalovice, 2. U Česany.

s účinností od 1.8.2006:

Vznikla 1 část obce evidenční (uveden kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, název okresu, datum účinnosti):
KODCOBE,KCE, NAZCOBE,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
03635 8 Úžlabí
03633 1/560359 Habartov,okres Sokolov,

Pořadové číslo části obce v rámci obce (od 1.8.2006):

KODCOBE,KCE, NAZCOBE PORCOBE,dříve PORCOBE, v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB),
03635 8
Úžlabí
005
x
03633 1/560359 Habartov
Obec Habartov se od 1.8.2006 člení na následující části obce: 1. Habartov, 2. Horní Částkov, 3. Kluč, 4. Lítov a 5. Úžlabí (v abecedním
pořadí).

Změnila se příslušnost 1 části obce evidenční do okresu (od 1.7.2006):
KODCOBE,KCE, NAZCOBE
14495 9 Čakovice
Praha-východ

v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou,okres Benešov, dříve v obci 14498 3/538710 Řehenice okres

Změnila se příslušnost 4 částí obce evidenčních do obce: s účinností od 1.7.2006:
KODCOBE,KCE, NAZCOBE
14495 9 Čakovice
07887 5 Ladná
03278 6 Držovice

s účinností od 20.10.2006:
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KODOB,KO/IČOB, nová obec
KODOB,KO/IČOB, dříve obec
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou, 14498 3/538710 Řehenice,
07887 5/558443 Ladná,
01358 7/584291 Břeclav,
03278 6/558419 Držovice
13349 3/589250 Prostějov.

KODCOBE,KCE,NAZCOBE nyní obec(KODOB,KO/IČOB,název) dříve obec (KODOB,KO/IČOB,název)
04599 3 Hostovice
11765 0/555134 Pardubice 04599 3/575020 Hostovice

Změnila se příslušnost 1 části obce evidenční do městského obvodu/městské části – tj. vznikla nová vazba (od 20.10.2006):
KODCOBE,KCE, NAZCOBE nyní MO/MČ(KODMC/IČZÚJ,název) dříve MO/MČ (KODMC/IČZÚJ, název)
04599 3 Hostovice
80808/575020 Pardubice VIII - (nová vazba)

Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u 9 částí obce:

KODOK,KODCOBE,KCE, NAZCOBE, OB91,dř. OB91 OB01,dř.OB01, v obci: KODOB,KO,IČOB, NAZOB
3100 07607 4 Křeslice
235
235
343
340
3100 49016 4 Pitkovice
157
157
153
156
v obci 12702 7/554782 Praha, od 20.12.2002 (dodatečné oznámení), v důsledku připojení domů ze zrušené části obce statistické 41542
1 Pitkovice (Praha-Křeslice), která byla vedena jako díl části obce evidenční Pitkovice, ale zanikla sloučením do části obce Křeslice,
3205 07773 9 Hlouška
5344
5344
5457
5462
3205 40219 2 Šipší
5970
5970
5675
5670
v obci 07771 2/533955 Kutná Hora, od 5.12.2005 (dodatečná oprava – pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
v důsledku změny v příslušnosti dílů ZSJ 07796 8 U hlavního nádraží, provedeného v ÚIR-ZSJ (verze únor 2006),
3405 49029 6 Litice
1414
1414
1503
1518
3405 12250 5 Valcha
374
374
444
429
v obci 12198 3/554791 Plzeň, od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti
dílu 2 ZSJ 12250 5 2 Valcha díl 2 do části obce - dříve Litice), nově Valcha,
3409 03633 1 Habartov
4791
4844
4560
4619
v obci 03633 1/560359 Habartov, od 1.8.2006, v důsledku vyčlenění nově vytvořené části obce Úžlabí,
3501 31842 6 Hradčany
0
0
142
605
3501 31845 1 Ploužnice
0
0
639
176
v obci 13922 0/562017 Ralsko, od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti ZSJ 31843 4 0 Hradčany-sídliště do části obce (dříve Hradčany, nově Ploužnice).

Změnila se pořadová čísla částí obce v obci:

KODCOBE,KCE,NAZCOBE,
14495 9 Čakovice
17238 3 Chrást nad Sázavou
07540 0 Krusičany
11866 4 Pecerady
12364 1 Podělusy
17239 1 Týnec nad Sázavou
17240 5 Zbořený Kostelec
41581 2 U Česany
40306 7 Gabrhele
14496 7 Křiváček
14497 5 Malešín
14498 3 Řehenice
14499 1 Vavřetice
03635 8 Úžlabí
04599 3 Hostovice
07907 3 Lány na Důlku
01998 4 Mnětice
10324 1 Nemošice
11808 7 Nové Jesenčany
10932 1 Ohrazenice
07908 1 Opočínek
41058 6 Pardubice-Staré Město
11782 0 Pardubičky
41063 2 Polabiny
32131 1 Popkovice
14120 8 Rosice
41061 6 Semtín
15417 2 Staré Čívice
01999 2 Staročernsko
49034 2 Studánka
11803 6 Svítkov
11795 1 Trnová
41064 1 Zámek
49035 1 Zelené Předměstí
02000 1 Žižín
12635 7 Poštorná
07887 5 Ladná
13369 8 Krasice
41247 3 Prostějov
18523 0 Vrahovice
19667 3 Žešov
03278 6 Držovice

PORCOBE,dř.PORCOBE, v obci(KODOB,KO/IČOB,
od:
002
003
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
1.7.2006
003
002
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
1.7.2006
004
003
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
1.7.2006
005
004
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
1.7.2006
006
005
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
1.8.2006
007
006
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
1.8.2006
008
007
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
1.8.2006
002
(nová)
02457 1/570818 Dalovice
23.5.2006
003
004
14498 3/538710 Řehenice
1.7.2006
004
005
14498 3/538710 Řehenice
1.7.2006
005
006
14498 3/538710 Řehenice
1.7.2006
006
007
14498 3/538710 Řehenice
1.7.2006
007
008
14498 3/538710 Řehenice
1.7.2006
005
(nová)
03633 1/560359 Habartov
1.8.2006
007
001
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
008
007
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
009
008
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
010
009
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
011
010
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
012
011
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
013
012
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
014
013
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
015
014
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
016
015
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
017
016
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
018
017
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
019
018
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
020
019
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
021
020
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
022
021
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
023
022
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
024
023
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
025
024
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
026
025
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
027
026
11765 0/555134 Pardubice
20.10.2006
003
004
01358 7/584291 Břeclav
1.7.2006
001
003
07887 5/558443 Ladná
1.7.2006
004
005
13349 3/589250 Prostějov
1.7.2006
005
006
13349 3/589250 Prostějov
1.7.2006
006
007
13349 3/589250 Prostějov
1.7.2006
007
008
13349 3/589250 Prostějov
1.7.2006
001
004
03278 6/558419 Držovice
1.7.2006

ČÁSTI OBCE STATISTICKÉ 06b
Vznikly dvě části obce statistické:
Vznikla 1 část obce statistická (uveden kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, název okresu, datum účinnosti):

KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, platí od:
41581 2 U Česany 02457 1/570818 Dalovice, okres Mladá Boleslav, s účinností od 23.5.2006 (dodatečné oznámení), nová část obce
zahrnuje dům č.p. 225 v ulici U zastávky a areál závodu Škoda (Česana), je shodná s nově vytvořeným dílem ZSJ 02457 1 2 Dalovice
díl 2.
Pořadové číslo části obce v rámci obce:
KODCOB,KC,NAZCOB
PORCOB, dříve PORCOB, v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB),
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41581 2 U Česany
02
x
02457 1/570818 Dalovice,
od 23.5.2006.
Část obce U Česany má PSČ 293 01.
Obec Dalovice (okres Mladá Boleslav) má od 23.5.2006 tyto části obce: 1. Dalovice, 2. U Česany.

Vznikla 1 část obce statistická (uveden kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, název okresu, datum účinnosti):
KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, platí od:
03635 8 Úžlabí 03633 1/560359 Habartov,okres Sokolov, s účinností od 1.8.2006;
Pořadové číslo části obce v rámci obce:
KODCOB,KC,NAZCOB
PORCOB,dř.PORCOB, v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB),
03635 8 Úžlabí
05
x
03633 1/560359 Habartov
Obec Habartov se od 1.8.2006 člení na následující části obce:1. Habartov, 2. Horní Částkov, 3. Kluč, 4. Lítov a 5. Úžlabí.
Všechny budovy s čísly domovními z číselné řady části obce Úžlabí jsou příslušné k PSČ 357 09.

Zanikla 1 část obce statistická (uveden kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, datum účinnosti):

KODCOB,KC,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
41542 1 Pitkovice (Praha-Křeslice) 12702 7/554782 Praha,
s účinností od 20.12.2002, tj. s ukončením platnosti k 19.12.2002 (dodatečné oznámení); část obce statistická 415421 1 Pitkovice (část)
byla vytvořena k 25.2.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 pro domy na území ÚTJ 92061 4 Pitkovice-Křeslice, která představovala přesah zástavby z městské části Praha-Křeslice na k.ú. Pitkovice. Tato ÚTJ zanikla de facto k 20.12.2002 (tj. její platnost byla ukončena k 19.12.2002), kdy byla hranice mezi k.ú. Pitkovice a Křeslice upravena tak, aby byla shodná se stanovenou hranicí mezi městskými částmi Praha 22 (dříve Praha- Uhříněves) a Praha-Křeslice. Domy ze zaniklé části obce se převádějí do části obce 07607 4 Křeslice (svým číslováním tam již patří).

Změnil se název 1 části obce statistické:

41541 3 Pitkovice (Praha 22) na nový název Pitkovice s účinností od 20.12.2002 (dodatečné oznámení). Po zrušení části obce statistické 41542 1 Pitkovice (Praha-Křeslice)se zbývající část obce statistická 41541 3 Pitkovice (Praha 22) stala částí nečleněnou, a proto
označení příslušnosti k městské části v závorce zaniká (část obce statistická se tím stává vymezením shodnou s částí obce evidenční).

Změnila se příslušnost 1 části obce statistické do okresu (od 1.7.2006):

KODCOB,KC,NAZCOB
v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
14495 9 Čakovice
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou, okr. Benešov,
dříve v obci 14498 3/538710 Řehenice okr. Praha-východ

Změnila se příslušnost 4 částí obce statistických do obce:s účinností od 1.7.2006:

Změnila se příslušnost 3 částí obce statistických do obce (od 1.7.2006):
KODCOB,KC,NAZCOB
KODOB,KO/IČOB,nová obec
KODOB,KO/IČOB, dříve obec
14495 9 Čakovice
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou,
14498 3/538710 Řehenice,
07887 5 Ladná
07887 5/558443 Ladná
01358 7/584291 Břeclav,
03278 6 Držovice
03278 6/558419 Držovice
13349 3/589250 Prostějov.

Změnila se příslušnost 1 části obce statistické do obce (od 20.10.2006):
KODCOB,KC,NAZCOB
04599 3 Hostovice

nyní obec(KODOB,KO/IČOB,název) dříve obec (KODOB,KO/IČOB,název)
11765 0/555134 Pardubice
04599 3/575020 Hostovice

Změnila se příslušnost 1 části obce statistické do městského obvodu/městské části – tj. vznikla nová vazba (od 20.10.2006):
KODCOB,KC,NAZCOB
04599 3 Hostovice

nyní MO/MČ(KODMC/IČZÚJ,název) dříve MO/MČ (KODMC/IČZÚJ, název)
80808/575020 Pardubice VIII - (nová vazba)

Změnilo se vymezení a počet obyvatel 2001 u 6 části obce statistických:

KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB, OB91,dříve OB91 OB01,dříve OB01, v obci: KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3100 07607 4 Křeslice
235
235
343
340
v obci 12702 7/554782 Praha, od 20.12.2002 (dodatečné oznámení), v důsledku připojení domů ze zrušené části obce statistické 41542
1 Pitkovice (Praha-Křeslice),
3405 40640 6 Litice (Plzeň 3)
72
72
183
198
3405 12250 5 Valcha
374
374
444
429
v obci 12198 3/554791 Plzeň, od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti
dílu 2 ZSJ 12250 5 2 Valcha díl 2 do části obce - dříve Litice (Plzeň 3), nově Valcha,
3409 03633 1 Habartov
4791
4844
4560
4619
v obci 03633 1/560359 Habartov, od 1.8.2006, v důsledku vyčlenění nově vytvořené části obce Úžlabí,
3501 31842 6 Hradčany
0
0
142
605
3501 31845 1 Ploužnice
0
0
639
176
v obci 13922 0/562017 Ralsko, od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) v důsledku změny příslušnosti ZSJ 31843 4 0 Hradčany-sídliště do části obce (dříve Hradčany, nově Ploužnice).

Změnilo se pořadové číslo části obce statistické v obci (ZÚJ), vše s účinností od 1.7.2006:
KODCOB,KC,NAZCOB
PORCOB,dříve PORCOB,
14495 9 Čakovice
02
03
17238 3 Chrást nad Sázavou 03
02
07540 0 Krusičany
04
03
11866 4 Pecerady
05
04
12364 1 Podělusy
06
05
17239 1 Týnec nad Sázavou 07
06
17240 5 Zbořený Kostelec 08
07
40306 7 Gabrhele
03
04
14496 7 Křiváček
04
05
14497 5 Malešín
05
06
14498 3 Řehenice
06
07
14499 1 Vavřetice
07
08
12635 7 Poštorná
03
04
07887 5 Ladná
01
03
13369 8 Krasice
04
05
41247 3 Prostějov
05
06
18523 0 Vrahovice
06
07
19667 3 Žešov
07
08
03278 6 Držovice
01
04
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v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB),
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou
14498 3/538710 Řehenice
14498 3/538710 Řehenice
14498 3/538710 Řehenice
14498 3/538710 Řehenice
14498 3/538710 Řehenice
01358 7/584291 Břeclav
07887 5/558443 Ladná
13349 3/589250 Prostějov
13349 3/589250 Prostějov
13349 3/589250 Prostějov
13349 3/589250 Prostějov
03278 6/558419 Držovice

Pořadové číslo části obce statistické (PORCOB) 04599 3 Hostovice se nezměnilo, dříve 01 v rámci obce Hostovice, nyní 01 v rámci městského obvodu Pardubice VIII.
Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k 1.3.2006. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k domům v části obce.
V položce PSC se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní
poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.). V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 jsou vazby na další PSČ
podle klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z dat České pošty, a.s., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem v únoru 2006 došlo ke
změně u 346 částí obce, z toho u 52 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ.
ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ 07a
V číselníku částí obcí evidenčních COBE.dbf (části obce) a číselníku částí obcí statistických COB.dbf (části obce-díly) jsou tyto shodné
změny:
Zanikly dvě části obce (evidenční i statistické), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:
Zanikla část obce (evidenční i statistická), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:

V okrese Cheb, v obci 12162 2/554740 Plesná, s účinností od 1.4.2005 (dodatečné oznámení, tj. ukončení platnosti 31.3.2005) se ruší
část obce 12164 9 Šneky a slučuje se do části obce 12162 2 Plesná. Obecní zastupitelstvo rozhodlo 4.2.2005 s účinností od 1.4.2005 o
"přečíslování 31 čísel domovních do jedné řady", tj. o převedení všech domů části obce Šneky do číselné řady části obce Plesná, část
obce Šneky však zrušena nebyla. Dne 22.3.2006 obecní zastupitelstvo doplnilo původní usnesení rozhodnutím o zrušení části obce
Šneky k 1.4.2005. Tuto skutečnost však oznámilo MV ČR teprve 19.3.2007 na výslovnou žádost ministerstva.
Zanikla část obce (evidenční i statistická), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:
V okrese Česká Lípa, v obci 02138 5/561380 Česká Lípa, s účinností od 1.2.2007 (ukončení platnosti 31.1.2007) se ruší část obce
02161 0 Robeč a slučuje se do části obce 02152 1 Dubice.

Změnil se název dvou částí obce (evidenčních i statistických), v důsledku změny názvu obce, s účinností od 1.1.2007:

V okrese Teplice, v obci 07888 3/567647 Lahošť (dříve Lahošt) se mění název části obce 07888 3 Lahošt na nový název Lahošť, tak
aby byl shodný s názvem obce. Protože se obec nečlení na části (z hlediska MV ČR), má pro potřeby územní identifikace jednu část,
shodnou s názvem obce, a proto se název této části obce mění automaticky podle změny názvu obce. Název obce byl změněn MV ČR
na základě požadavku obce.
V okrese Brno-venkov, v obci 01411 7/582891 Březina (dříve okres Tišnov) se mění název části obce 01411 7 Březina na nový název
Březina (dříve okres Tišnov), tak aby byl shodný s názvem obce. Protože se obec nečlení na části (z hlediska MV ČR), má pro potřeby
územní identifikace jednu část, shodnou s názvem obce, a proto se název této části obce mění automaticky podle změny názvu obce.

Pozn.: Obec 01409 5/581429 Březina (dříve okres Blansko) se člení na dvě části obce: Březina a Proseč, uvedené takto v úředních seznamech obcí a částí obcí, a proto se název části obce 01409 5 Březina nemění (její název by muselo změnit obecní zastupitelstvo svým
rozhodnutím).
Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u 1 části obce:
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB, OB91,dříve OB91 OB01,dříve OB01, v obci: KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3501 02152 1
Dubice
172
151 266
236
02138 5/561380 Česká Lípa,
od 1.2.2007 přičleněním domů ze zaniklé části obce 02161 0 Robeč.

Změnila se příslušnost 256 částí obce do okresu od 1.1.2007 - viz OBCE.
Změnilo se pořadové číslo části obce statistické v obci:
KODCOB,KC, NAZCOB
12165 7
Vackov
02143 1
Stará Lípa
18367 9
Vítkov
18368 7
Vlčí Důl
19739 4
Žizníkov

PORCOB,
04
11
12
13
14

dříve PORCOB, v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB), od:
05
12162 2/554740 Plesná
1.4.2005
12
02138 5/561380 Česká Lípa
1.2.2007
13
02138 5/561380 Česká Lípa
1.2.2007
14
02138 5/561380 Česká Lípa
1.2.2007
15
02138 5/561380 Česká Lípa
1.2.2007

Změnilo se pořadové číslo části obce evidenční v obci:

KODCOBE,KCE, NAZCOBE PORCOBE, dříve PORCOBE,v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB),od:
12165 7
Vackov
004
005
12162 2/554740 Plesná
1.4.2005
02143 1
Stará Lípa
011
012
02138 5/561380 Česká Lípa
1.2.2007
18367 9
Vítkov
012
013
02138 5/561380 Česká Lípa
1.2.2007
18368 7
Vlčí Důl
013
014
02138 5/561380 Česká Lípa
1.2.2007
19739 4
Žizníkov
014
015
02138 5/561380 Česká Lípa
1.2.2007

Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k 1.3.2007. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k domům v části obce.
V položce PSC se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní
poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.). V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 jsou vazby na další PSČ
podle klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z dat České pošty, a.s., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. Před uzávěrkou distribuce byly výsledky porovnány s dominantním PSČ v části obce k 1.1.2007 z databáze RSO a rozdíly byly opět ověřovány z dat České pošty a v některých případech opraveny. Problémem je poněkud odlišné posuzování vlivu pošty v místě a dále odlišnost vstupních dat (podrobnost, odlišná datová uzávěrka). V porovnání se stavem v říjnu 2006 došlo ke změně u 437 částí obce, z toho u 78 částí obce se změna týkala jediného nebo
hlavního PSČ.
ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ 07b
V číselníku částí obcí evidenčních COBE.dbf (části obce) a číselníku částí obcí statistických COB.dbf (části obce-díly) jsou tyto shodné
změny:
Vzniklo 8 nových částí obce, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:

KODCOBE,KCE,NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB,změnaod:
KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese Příbram, v obci 05329 5/540323 Chotilsko se vytvářejí 4 nové části obce:
05332 5 Živohošť 05329 5/540323 Chotilsko, okres Příbram, 14.5.2007, ze ZSJ 05332 5 0 Živohošť, vyčleňuje se z části obce 05330
9 Křeničná a leží na k.ú. 65330 6 Křeničná,
32242 3 Knihy 05329 5/540323 Chotilsko, okres Příbram, 14.5.2007, ze současně nově vytvořené ZSJ 32242 3 0 Knihy, která se vyčleňuje ze ZSJ 05328 7 0 Hněvšín a z části obce 05328 7 Hněvšín a leží na k.ú. 65328 4 Hněvšín,
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32243 1 Kobylníky 05329 5/540323 Chotilsko, o. Příbram, 14.5.2007, ze současně nově vytvořené ZSJ 32243 1 0 Kobylníky, která se
vyčleňuje ze ZSJ 13378 7 0 Prostřední Lhota a z části obce 13378 7 Prostřední Lhota a leží na k.ú. 73378 4 Prostřední Lhota,
32244 0 Cholín-Boubovny 05329 5/540323 Chotilsko, okres Příbram, 14.5.2007, ze současně nově vytvořené ZSJ 32244 0 0 CholínBoubovny, která se vyčleňuje ze ZSJ 32112 5 0 Smilovice a z části obce 32112 5 Smilovice a leží na k.ú. 73378 4 Prostřední Lhota.
KODCOBE,KCE,NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB,změnaod:KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese Trutnov, v obci 09680 6/579548 Mladé Buky, se vytváří nová část obce, na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse, s účinností od 1.5.2007:
09681 4 Sklenářovice 09680 6/579548 Mladé Buky 1.5.2007, nová část obce se vyčleňuje z části obce 09680 6 Mladé Buky, svým
vymezením je shodná se ZSJ 09681 4 0 Sklenářovice a s k.ú. 69681 1 Sklenářovice. V současnosti v ní nejsou evidovány žádné budovy.
KODCOBE,KCE,NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB,změnaod:
KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese Louny, v obci 15362 1/543128 Staňkovice, se vytváří nová část obce, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, s účinností od 11.6.2007:
41582 1 Průmyslová zóna Triangle 15362 1/543128 Staňkovice, okres Louny 11.6.2007, z nově vytvořeného dílu 2 ZSJ 15362 1 2
Staňkovice díl 2, který představuje část průmyslové zóny Triangle na území obce Staňkovice. Zóna leží kromě toho též na území obcí
Bitozeves, Velemyšleves a Žiželice, tyto části zóny však samozřejmě do části obce Průmyslová zóna Triangle nepatří, protože nová část
obce je částí obce Staňkovice.
KODCOBE,KCE,NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB,změnaod:
KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese Louny, v obci 17772 5/566870 Velemyšleves, se vytváří nová část obce, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, s
účinností od 6.8.2007:
41583 9 Průmyslová zóna Triangle 17772 5/566870 Velemyšleves, okres Louny 6.8.2007, z nově vytvořeného dílu 2 ZSJ 17770 9 Minice díl 2, který představuje část průmyslové zóny Triangle na území obce Velemyšleves. Zóna leží kromě toho též na území obce Staňkovice, kde tvoří část obce se stejným názvem Průmyslová zóna Triangle (ale kódem 41582 1) a dále obcí Bitozeves a Žiželice, tyto
části zóny však samozřejmě do části obce Průmyslová zóna Triangle v obci Velemyšleves nepatří.
KODCOBE,KCE,NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB,změnaod:
KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese Kutná Hora, v obci 17586 2/534510 Úžice, se vytváří nová část obce, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, s účinností od 1.10.2007:
41584 7 Karlovice 17586 2/534510 Úžice, okres Kutná Hora 1.10.2007, vytváří se z nově vytvořeného dílu 3 ZSJ 17581 1 3 Chrastná,
vyčleňuje se z části obce 17581 1 Chrastná a leží v k.ú. 77585 1 Smrk u Úžic. Nová část obce nebyla nikdy v minulosti částí obce (osadou), je to bývalý dvůr, který měl v roce 1930 3 budovy a 22 obyvatel a patřil do osady Chrastná v obci Smrk. Bývalý areál zemědělského závodu obsahuje nyní sídlo zemědělské firmy ZAS Úžice, a.s. a provozní budovy. Firma uvádí jako adresu svého sídla Úžice, Karlovice č.p. 1, taková adresa však až dosud neexistovala. Proto obec, pro jejíž obyvatele je firma významným zaměstnavatelem, rozhodla o
vytvoření nové části obce. V RSO nejsou v části obce evidovány žádné budovy, výhledově by zřejmě administrativní budova (sídlo firmy)
měla získat č.p. 1.

Zanikla 1 část obce, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:

V okrese Praha-východ, v obci 14545 9/538728 Říčany, se ruší část obce
40308 3 Krabošice, na základě 40308 3 Krabošice, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, s účinností od 11.7.2007 (tj. datum ukončení platnosti k 10.7.2007), sloučením s částí obce 14552 1 Voděrádky, se kterou je stavebně srostlá (vždy tvořila jedinou ZSJ
resp. urbanistický obvod) a leží s ní na společném k.ú. 74552 9 Voděrádky.

Změnil se název dvou částí obce (evidenčních i statistických), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:

V okrese Pelhřimov, v obci 19715 7/549231 Žirovnice, s účinností od 26.3.2007, se mění název části obce 08534 1 Lítkovice na nový
název Litkovice (jde o návrat k podobě názvu před rokem 1918).
V okrese Pardubice, v obci 17366 5/572888 Újezd u Sezemic, s účinností od 1.4.2007, se mění název části obce 17366 5 Újezd na nový
název Újezd u Sezemic, tak aby byl shodný s názvem obce.

Změnila se příslušnost 1 části obce do obce (od 1.7.2007):

KODCOBE,KCE,NAZCOBE v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese KODCOB,KC,NAZCOB,
15647 7 Habří 09857 4/596159 Moravecké Pavlovice, o. Žďár nad Sázavou, dříve v obci 15652 3/596825 Strážek, o. Žďár nad Sázavou.

Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u 2 částí obce:

KODCOBE,KCE,NAZCOBE, OB91, dříve OB91 OB01, dříve OB01, KODCOB,KC,NAZCOB,
05330 9 Křeničná
36
36
27
32
v obci 05329 5/540323 Chotilsko, okres Příbram, od 14.5.2007 vyčleněním ZSJ 053325 0 Živohošť do samostatné části obce 05332 5 Živohošť (ostatní části v obci Chotilsko se nemění, protože nově
vytvořené části obce netvořily při SLDB 2001 ZSJ, a proto nelze počet obyvatel stanovit při přepočtech na úrovni podrobnosti dílů ZSJ).
14552 1 Voděrádky
146 130
160
146
v obci 14545 9/538728 Říčany, o. Praha-východ, od 11.7.2007 přičleněním domů a obyvatel zrušené části Krabošice.

Změnilo se vymezení části obce Mladé Buky, ale počet obyvatel 1991 a 2001 se nezměnil, protože počet obyvatel ZSJ Sklenářovice byl v
roce 1991 i 2001 nulový.
Změnilo se pořadí části obce v obci. Tato položka je různá v souboru částí obce evidenčních (COBE.dbf - částí obce) a souboru částí obce
statistických (COB.dbf - částí obce-dílů).
Změnilo se pořadové číslo části obce evidenční (části obce) v obci:
KODCOBE,KCE,NAZCOBE
09681 4 Sklenářovice
32244 0 Cholín-Boubovny
05329 5 Chotilsko
32242 3 Knihy
32243 1 Kobylníky
05330 9 Křeničná
40338 5 Lipí
13377 9 Mokrsko
13378 7 Prostřední Lhota
05331 7 Sejcká Lhota
32112 5 Smilovice
18925 1 Záborná Lhota
05332 5 Živohošť
41582 1 Průmyslová zóna Triangle
17203 1 Selibice
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PORCOBE,dř.PORCOBE,v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB),od:
004
(nová)
09680 6/579548 Mladé Buky
1.5.2007
002
(nová)
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
003
002
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
004
(nová)
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
005
(nová)
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
006
003
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
007
004
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
008
005
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
009
006
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
010
007
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
011
008
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
012
009
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
013
(nová)
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
001
(nová)
15362 1/543128 Staňkovice
11.6.2007
002
001
15362 1/543128 Staňkovice
11.6.2007

15362 1 Staňkovice
003
002
15362 1/543128 Staňkovice
11.6.2007
17204 9 Tvršice
004
003
15362 1/543128 Staňkovice
11.6.2007
09857 4 Moravecké Pavlovice
002
001
09857 4/596159 Moravecké Pavlovice 1.7.2007
05823 8 Jemnice
001
002
15652 3/596825 Strážek
1.7.2007
15648 5 Krčma
002
003
15652 3/596825 Strážek
1.7.2007
15649 3 Meziboří
003
004
15652 3/596825 Strážek
1.7.2007
15650 7 Mitrov
004
005
15652 3/596825 Strážek
1.7.2007
15651 5 Moravecké Janovice
005
006
15652 3/596825 Strážek
1.7.2007
15652 3 Strážek
006
007
15652 3/596825 Strážek
1.7.2007
Pozn. pořadové číslo části obce 15647 7 Habří se nemění - dříve 001 v obci Strážek, nově 001 v obci Moravecké Pavlovice.
07764 0 Kuří
002
003
14545 9/538728 Říčany
11.7.2007
11720 0 Pacov
003
004
14545 9/538728 Říčany
11.7.2007
14551 3 Radošovice
004
005
14545 9/538728 Říčany
11.7.2007
40307 5 Říčany
005
006
14545 9/538728 Říčany
11.7.2007
15623 0 Strašín
006
007
14545 9/538728 Říčany
11.7.2007
14552 1 Voděrádky
007
008
14545 9/538728 Říčany
11.7.2007
41583 9 Průmyslová zóna Triangle
002
(nová)
17772 5/566870 Velemyšleves
6.8.2007
17771 7 Truzenice
003
002
17772 5/566870 Velemyšleves
6.8.2007
17772 5 Velemyšleves
004
003
17772 5/566870 Velemyšleves
6.8.2007
17773 3 Zálezly
005
004
17772 5/566870 Velemyšleves
6.8.2007
41584 7 Karlovice
005
(nová)
17586 2/534510 Úžice
1.10.2007
17582 0 Mělník
006
005
17586 2/534510 Úžice
1.10.2007
17583 8 Nechyba
007
006
17586 2/534510 Úžice
1.10.2007
17584 6 Radvanice
008
007
17586 2/534510 Úžice
1.10.2007
17585 4 Smrk
009
008
17586 2/534510 Úžice
1.10.2007
17586 2 Úžice
010
009
17586 2/534510 Úžice
1.10.2007

Změnilo se pořadí části obce-dílu v obci. Tato položka je různá v souboru částí obce evidenčních (COBE.dbf – částí obce) a souboru částí
obce statistických (COB.dbf - částí obce-dílů). Pouze položka části obce-díly je uváděna v lexikonech obcí a v přehledech změn, protože
splňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků.
Změnilo se pořadové číslo části obce statistické (části obce-dílu) v obci:
KODCOB,KC,NAZCOB
PORCOB,dříve PORCOB, v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB), od:
09681 4 Sklenářovice
04
(nová)
09680 6/579548 Mladé Buky
1.5.2007
32244 0 Cholín-Boubovny
02
(nová)
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
05329 5 Chotilsko
03
02
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
32242 3 Knihy
04
(nová)
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
32243 1 Kobylníky
05
(nová)
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
05330 9 Křeničná
06
03
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
40338 5 Lipí
07
04
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
13377 9 Mokrsko
08
05
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
13378 7 Prostřední Lhota
09
06
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
05331 7 Sejcká Lhota
10
07
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
32112 5 Smilovice
11
08
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
18925 1 Záborná Lhota
12
09
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
05332 5 Živohošť
13
(nová)
05329 5/540323 Chotilsko
14.5.2007
41582 1 Průmyslová zóna Triangle
01
(nová)
15362 1/543128 Staňkovice
11.6.2007
17203 1 Selibice
02
01
15362 1/543128 Staňkovice
11.6.2007
15362 1 Staňkovice
03
02
15362 1/543128 Staňkovice
11.6.2007
17204 9 Tvršice
04
03
15362 1/543128 Staňkovice
11.6.2007
09857 4 Moravecké Pavlovice
02
01
09857 4/596159 Moravecké Pavlovice 1.7.2007
05823 8 Jemnice
01
02
15652 3/596825 Strážek
1.7.2007
15648 5 Krčma
02
03
15652 3/596825 Strážek
1.7.2007
15649 3 Meziboří
03
04
15652 3/596825 Strážek
1.7.2007
15650 7 Mitrov
04
05
15652 3/596825 Strážek
1.7.2007
15651 5 Moravecké Janovice
05
06
15652 3/596825 Strážek
1.7.2007
15652 3 Strážek
06
07
15652 3/596825 Strážek
1.7.2007
Pozn. pořadové číslo části obce dílu 15647 7 Habří se nemění - dříve 01 v obci Strážek, nově 01 v obci Moravecké Pavlovice.
07764 0 Kuří
02
03
14545 9/538728 Říčany
11.7.2007
11720 0 Pacov
03
04
14545 9/538728 Říčany
11.7.2007
14551 3 Radošovice
04
05
14545 9/538728 Říčany
11.7.2007
40307 5 Říčany
05
06
14545 9/538728 Říčany
11.7.2007
15623 0 Strašín
06
07
14545 9/538728 Říčany
11.7.2007
14552 1 Voděrádky
07
08
14545 9/538728 Říčany
11.7.2007
41583 9 Průmyslová zóna Triangle
02
(nová)
17772 5/566870 Velemyšleves
6.8.2007
17771 7 Truzenice
03
02
17772 5/566870 Velemyšleves
6.8.2007
17772 5 Velemyšleves
04
03
17772 5/566870 Velemyšleves
6.8.2007
17773 3 Zálezly
05
04
17772 5/566870 Velemyšleves
6.8.2007
41584 7 Karlovice
05
(nová)
17586 2/534510 Úžice
1.10.2007
17582 0 Mělník
06
05
17586 2/534510 Úžice
1.10.2007
17583 8 Nechyba
07
06
17586 2/534510 Úžice
1.10.2007
17584 6 Radvanice
08
07
17586 2/534510 Úžice
1.10.2007
17585 4 Smrk
09
08
17586 2/534510 Úžice
1.10.2007
17586 2 Úžice
10
09
17586 2/534510 Úžice
1.10.2007

Byly opraveny počty obyvatel 42 částí obce, převzetím dat z aktualizované verze Lexikonu obcí (2005, 2006, 2007):
ČÁST OBCE

KODCOBE,KCE OBEC

KODOB,KO/IČOB

Malešice
Strašnice
Mlékovice
Ouštice
Dobřichov
Radim

49011 3 Praha
49018 1 Praha
09734 9 Neveklov
09735 7 Neveklov
02780 4 Dobřichov
13778 2 Radim

12702 7/554782
12702 7/554782
10428 1/530310
10428 1/530310
02780 4/533289
13778 2/533629

Počet obyv.2001
dosud opraveno
9560
9659
36595 36496
43
48
45
40
766
763
940
943
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Pacov
Radošovice
Albeř
Nová Bystřice
Chválov
Švihov
Soběslav III
Zvěrotice
Skalná
Velký Luh
Most
Souš
Pelešany
Turnov
Moravské Předměstí
Třebeš
Bojiště
Nový Rokytník
Čertovina
Hlinsko
Chvaletice
Selmice
Humpolec
Vilémov
Zarazice
Vnorovy
Dolany
Véska
Milovice
Cvrčovice
Mařatice
Uherské Hradiště
Horní Jasenka
Vsetín
Mizerov
Ráj

11720 0 Říčany
14545 9/538728
14551 3 Říčany
14545 9/538728
00007 8 Nová Bystřice
10497 3/546798
10497 3 Nová Bystřice
10497 3/546798
41572 3 Drslavice
07950 2/537187
07955 3 Drslavice
07950 2/537187
40520 5 Soběslav
15170 0/553131
19382 8 Zvěrotice
19382 8/553409
14810 5 Skalná
14810 5/554812
07665 1 Velký Luh
07665 1/578002
40916 2 Most
09959 7/567027
15252 8 Most
09959 7/567027
31922 8 Turnov
17160 3/577626
41101 9 Turnov
17160 3/577626
40987 1 Hradec Králové
04687 6/569810
40984 7 Hradec Králové
04687 6/569810
16926 9 Trutnov
16902 1/579025
15517 9 Trutnov
16902 1/579025
03937 3 Hlinsko
03930 6/571393
40994 4 Hlinsko
03930 6/571393
16569 7 Chvaletice
16569 7/575071
14714 1 Selmice
14714 1/575615
40434 9 Humpolec
04932 8/547999
04941 7 Humpolec
04932 8/547999
18080 7 Veselí nad Moravou 18072 6/586722
18420 9 Vnorovy
18420 9/586757
02846 1 Dolany
02846 1/501646
18098 0 Dolany
02846 1/501646
15186 6 Soběsuky
15188 2/589004
01816 3 Zdounky
19268 6/589195
17292 8 Uherské Hradiště 17284 7/592005
41261 9 Uherské Hradiště 17284 7/592005
41477 8 Vsetín
18676 7/541630
41478 6 Vsetín
18676 7/541630
41340 2 Karviná
06382 7/598917
41342 9 Karviná
06382 7/598917

448
1576
138
2728
0
35
4323
340
1478
126
66441
447
339
11536
6035
6488
212
30
147
9055
3200
123
9047
188
998
2185
1495
233
147
158
7687
13773
1239
23053
15624
17142

340
1684
135
2731
12
23
4325
338
1480
124
66452
436
308
11567
6163
6360
205
37
113
9089
3190
133
9053
182
993
2190
1500
228
143
162
7553
13907
695
23597
14047
18719

Byly opraveny počty obyvatel 44 částí obce, převzetím dat z aktualizované verze Lexikonu obcí (2005, 2006, 2007):
ČÁST OBCE

KODCOB,KC OBEC

Sedlec (Praha 6)
41577 4 Praha
Sedlec (Praha-Suchdol)
41576 6 Praha
Malešice (Praha 10)
40085 8 Praha
Strašnice (Praha 10)
40084 0 Praha
Mlékovice
09734 9 Neveklov
Ouštice
09735 7 Neveklov
atd. viz seznam částí obcí, údaje jsou shodné.

KODOB,KO/IČOB

12702 7/554782
12702 7/554782
12702 7/554782
12702 7/554782
10428 1/530310
10428 1/530310

Počet obyv.2001
dosud opraveno
384
307
355
432
9531
9630
36591 36492
43
48
45
40

Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k 1.11.2007.Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k domům v části obce. V položce PSC se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.). V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 jsou vazby na další PSČ podle
klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z
dat České pošty, a.s., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem k 1.3.2007 došlo ke změně u
349 částí obce, z toho u 30 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ.
ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ 08a
V číselníku částí obcí evidenčních COBE.dbf (části obce) a číselníku částí obcí statistických COB.dbf (části obce-díly) jsou tyto shodné
změny:
Vznikly tři nové částí obce, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:
KODCOBE,KCE,NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese Český Krumlov, v obci 04523 3/545520 Hořice na Šumavě:
41585 5 Stěžerov 04523 3/545520 Hořice na Šumavě 1.1.2008
z nově vytvořeného dílu 2 ZSJ 04527 6 2 Provodice díl 2, který byl až do 31.12.2007 součástí části obce 04527 6 Provodice.
KODCOBE,KCE,NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB,změna od:
KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese Trutnov, v obci 03673 1/579211 Hajnice:
04470 9 Výšinka 03673 1/579211 Hajnice 1.1.2008 ze ZSJ 04470 9 Výšinka,
která byla až do 31.12.2007 součástí části obce 04469 5 Horní Žďár.
KODCOBE,KCE,NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB,změna od:
KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese Chrudim, v obci 04198 0/571466 Horka:
32245 8 Silnice 04198 0/571466 Horka 21.11.2007
(dodatečné oznámení) z nově vytvořené ZSJ 32245 8 0 Silnice, která vznikla vyčleněním ze ZSJ 04199 8 0 Mezihoří a části obce
04199 8 Mezihoří.

Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u 1 části obce:

KODCOBE,KCE,NAZCOBE,
OB91, dříve OB91 OB01, dříve OB01,
KODCOB,KC,NAZCOB,
OB91, dříve OB91 OB01, dříve OB01,
04469 5 Horní Žďár
73
155
69
141
v obci 03673 1/579211 Hajnice, o. Trutnov, od 1.1.2008, vyčleněním ZSJ 04470 9 Výšinka do samostatné části obce 04470 9 Výšinka.
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Změnilo se pořadí části obce v obci. Tato položka je různá v souboru částí obce evidenčních (COBE.dbf - částí obce) a souboru částí obce
statistických (COB.dbf - částí obce-dílů).
Změnilo se pořadové číslo části obce evidenční (části obce) v obci:
KODCOBE,KCE,NAZCOBE PORCOBE,dříve PORCOBE, v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB), od:
41585 5
Stěžerov
005
(nová)
04523 3/545520 Hořice na Šumavě 1.1.2008
04526 8
Šebanov
006
005
04523 3/545520 Hořice na Šumavě 1.1.2008
04470 9
Výšinka
003
(nová)
03673 1/579211 Hajnice
1.1.2008
32245 8
Silnice
004
(nová)
04198 0/571466 Horka
21.11.2007

Změnilo se pořadí části obce-dílu v obci. Tato položka je různá v souboru částí obce evidenčních (COBE.dbf - částí obce) a souboru částí
obce statistických (COB.dbf - částí obce-dílů). Pouze položka části obce-díly je uváděna v lexikonech obcí a v přehledech změn, protože
splňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků.
Změnilo se pořadové číslo části obce statistické (části obce-dílu) v obci:
KODCOB,KC, NAZCOB PORCOB, dříve.
PORCOB, v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB), od:
41585 5
Stěžerov
05
(nová)
04523 3/545520 Hořice na Šumavě 1.1.2008
04526 8
Šebanov
06
05
04523 3/545520 Hořice na Šumavě 1.1.2008
04470 9
Výšinka
03
(nová)
03673 1/579211 Hajnice
1.1.2008
32245 8
Silnice
04
(nová)
04198 0/571466 Horka
21.11.2007

Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k 1.4.2008. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k domům v části obce. V položce PSC se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.). V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 jsou vazby na další PSČ podle
klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z
dat České pošty, a.s., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem k 1.11.2007 došlo ke změně u
131 částí obce, z toho u 9 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ.
ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ 08b
V číselníku částí obcí evidenčních COBE.dbf (části obce) a číselníku částí obcí statistických COB.dbf (části obce-díly) jsou tyto shodné
změny:
Změnil se název jedné části obce i části obce dílu, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva:

V okrese Louny, v obci 10351 9/566501 Nepomyšl, s účinností od 31.10.2008, se mění název části obce 10350 1 Chmelišťná na nový
název Chmelištná. V rámci údržby údajů Katastru nemovitostí zjistil Zeměměřický úřad, že název katastrálního území 70350 8 Chmelištná se liší od názvu části obce, která na něm leží. Zeměměřický úřad požádal obec o vyjádření a obec rozhodla, že podoba názvu,
obsažená v názvu katastrálního území je správnější, a proto schválila změnu názvu části obce, tak aby nový název byl shodný s názvem
katastrálního území.

Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u 8 částí obce:

KODCOBE,KCE,NAZCOBE, OB91, dříve OB91 OB01, dříve OB01,
KODCOB,KC,NAZCOB,
06659 1 Kamenice
3
3
1
3
06663 0 Voltýřov
53
53
50
48
v obci 06660 5/540447 Klučenice, o. Příbram, od 15.10.2008 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů), v důsledku
převedení ZSJ 19843 9 0 Podskalí II z části obce Kamenice do části obce Voltýřov.
03039 2 Dolní Žandov
955
863
992
991
03040 6 Horní Žandov
45
137
59
60
v obci 03039 2/554502 Dolní Žandov, o.Cheb, od 15.10.2008 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů), v důsledku
převedení ZSJ 03038 4 0 Brtná z části obce Horní Žandov do části obce Horní Žandov.
15398 2 Sekerské Chalupy
34
34
59
62
15399 1 Stará Voda
306
306
368
395
v obci 15399 1/539112 Stará Voda, o. Cheb, od 15.10.2008 (pracovní Účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů), v důsledku
převedení ZSJ 15402 4 0 Jedlová z části obce Horní Žandov do části obce Horní Žandov.
05603 1 Jablonecké Paseky
2907
2727
2970
2774
40809 3 Mšeno nad Nisou
10247
10427
9637
9833
v obci 05597 2/563510 Jablonec nad Nisou, o. Jablonec nad Nisou, od 15.10.2008 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích
obvodů), převedením ZSJ 31883 3 0 (UO 051) K Jindřichovu-sever do části obce Jablonecké Paseky, kam patří současnými adresami
všech domů z části obce Mšeno nad Nisou, do které byla začleněna podle příslušnosti do k.ú. 65613 5 Mšeno nad Nisou. Pokud město
zařídí posunutí hranic k.ú., části obce zůstanou takto vymezeny, pokud by došlo k přečíslování domů, bude změna zrušena bude obnoven předchozí stav.

Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k 1.11.2008. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k domům v části obce. V položce PSC se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.). V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 jsou vazby na další PSČ podle
klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z
dat České pošty, a.s., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem k 1.4.2008 došlo ke změně u
205 částí obce, z toho u 12 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ.
ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ 09a
V číselníku částí obcí COBE.dbf (části obce evidenční) a číselníku částí obcí dílů COB.dbf (části obce statistické) jsou tyto shodné změny:
Vznikly 4 nové části obce a části obce díly:

KODCOBE,KCE,NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese Děčín, v obci 02492 9/562335 Děčín, s účinností od 1.1.2009, na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Děčína, se vytváří
nová část obce:
41586 3 Děčín XXXIV-Chlum, vyčleněním z části obce 40734 8 Děčín XXVI-Bechlejovice; nová část obce vzniká ze ZSJ 01420 6 0 (UO
049) Chlum, je svým vymezením shodná s k.ú. 61420 3 Chlum u Děčína a má PSČ 405 02.
KODCOBE,KCE,NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB,změna od:
KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese Litoměřice, v obci 12190 8/565393 Ploskovice, s účinností od 1.1.2009, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se vytváří nová část obce:
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32248 2 Starý Mlýnec, vyčleněním z části obce 12192 4 Vinné a ZSJ 121924 0 Vinné; nová část obce se vytváří z nově vytvořené ZSJ
32248 2 0 Starý Mlýnec, která tvoří prostorově oddělenou zástavbu v nejsevernější části k.ú. 72192 1 Vinné a má PSČ 412 01.
KODCOBE,KCE,NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB,změna od:
KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese Teplice, v obci 14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou, s účinností od 1.1.2009, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se
vytváří nová část obce:
14308 1 Kozlíky, vyčleněním z části obce 14312 0 Velvěty; nová část obce se vytváří ze ZSJ 14308 1 0 Kozlíky, leží na k.ú. 74312 7
Velvěty a má PSČ 415 01.
KODCOBE,KCE,NAZCOBE,KODOB,KO/IČOB, NAZOB,změna od:
KODCOB,KC,NAZCOB,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese Benešov, v obci 08737 8/530107 Louňovice pod Blaníkem, s účinnostíod 1.3.2009, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se vytváří nová část obce:
32249 1 Mrkvová Lhota, vyčleněním z části obce 08738 6 Světlá a ZSJ 08738 6 0 Světlá; nová část obce se vytváří z nově vytvořené
ZSJ 32249 1 0 Mrkvová Lhota, která tvoří prostorově oddělenou zástavbu v nejsevernější části k.ú. 68738 3 Světlá pod Blaníkem a má
PSČ 257 06.

Změnil se název 1 části obce a současně části obce dílu, s účinností od 1.1.2009, na základě rozhodnutí městského zastupitelstva:

V okrese Chomutov, v obci 06168 9/563102 Kadaň, s účinností od 1.1.2009, se mění název části obce 06182 4 Zásada u Rašovic na
nový název Zásada u Kadaně. V rámci údržby údajů Katastru nemovitostí zjistil Zeměměřický úřad, že název katastrálního území
66182 1 Zásada u Kadaně se liší od názvu části obce, která na něm leží. Zeměměřický úřad požádal město o vyjádření a městské zastupitelstvo rozhodlo změnit název části obce tak, aby byl shodný s názvem katastrálního území.

Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u 2 částí obce:

KODCOBE,KCE,NAZCOBE,
OB91, dříve OB91 OB01, dříve OB01,
KODCOB,KC,NAZCOB,
OB91, dříve OB91 OB01, dříve OB01,
40734 8 Děčín XXVI-Bechlejovice
0
303
146
184
v obci 02492 9/562335 Děčín, o. Děčín, od 1.1.2009, vyčleněním ZSJ 01420 6 0 Chlum do samostatné části obce 41586 3 Děčín
XXXIV-Chlum. Údaje o počtu obyvatel v roce 1991 jsou zřejmě chybné.
14312 0 Velvěty
151
206
130
192
v obci 14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou, o. Teplice, od 1.1.2009, vyčleněním ZSJ 14308 1 0 Kozlíky do samostatné části obce 14308 1
Kozlíky.

Změnila se příslušnost 2 částí obce a částí obce dílu do obce (od 1.1.2009):

KODCOBE,KCE,NAZCOBE v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
KODCOB,KC,NAZCOB,
10316 1 Nemíž
16529 8/530751 Tehov, o. Benešov, dříve v obci 10316 1/530255 Nemíž, o. Benešov,
19590 1 Želechovice nad Dřevnicí 19590 1/500011 Želechovice nad Dřevnicí, o. Zlín, dříve v obci 03556 4/58506 8 Zlín, o. Zlín.

Z se pořadové číslo části obce v obci .Tato položka je různá v souboru částí obcí (COBE.dbf - části obce evidenční) a souboru částí obcí
dílů (COB.dbf - části obce statistické).
Položka pořadí části obce (PORCOBE) v obci není uváděna v lexikonech obcí, protože nesplňuje podmínku hierarchické skladebnosti
územních celků (nebere ohled na městské obvody a městské části v Praze a ve členěných statutárních městech).
Změnilo se pořadové číslo části obce v obci:
KODCOBE,KCE,NAZCOBE PORCOBE,dříve PORCOBE, v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB), od:
32249 1 Mrkvová Lhota
003 (nová)
08737 8/530107 Louňovice pod Blaníkem 1.3.2009
40112 9 Rejkovice
004 003
08737 8/530107 Louňovice pod Blaníkem 1.3.2009
08738 6 Světlá
005 004
08737 8/530107 Louňovice pod Blaníkem 1.3.2009
19826 9 Petříny
002 001
16529 8/530751 Tehov
1.1.2009
16529 8 Tehov
003 002
16529 8/530751 Tehov
1.1.2009
Pozn.: Pořadové číslo části obce 10316 1 Nemíž se nezměnilo: dříve 001 v obci Nemíž, nyní 001 v obci Tehov.
41586 3 Děčín XXXIV-Chlum
034 (nová)
02492 9/562335 Děčín
1.1.2009
40755 1 Děčín XXXV-Lesná
035 034
02492 9/562335 Děčín
1.1.2009
32248 2 Starý Mlýnec
003 (nová)
12190 8/565393 Ploskovice
1.1.2009
12191 6 Těchobuzice
004 003
12190 8/565393 Ploskovice
1.1.2009
12192 4 Vinné
005
004
12190 8/565393 Ploskovice
1.1.2009
14308 1 Kozlíky
001 (nová)
14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou
1.1.2009
14309 0 Malhostice
002 001
14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou
1.1.2009
14310 3 Rtyně nad Bílinou
003 002
14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou
1.1.2009
14311 1 Sezemice
004 003
14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou
1.1.2009
14312 0 Velvěty
005 004
14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou
1.1.2009
14313 8 Vrahožily
006 005
14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou
1.1.2009
19590 1 Želechovice nad Dřevnicí 001 017
19590 1/500011 Želechovice nad Dřevnicí 1.1.2009
Pozn.: dříve v obci Zlín.

Změnilo se pořadí části obce dílu v obci. Tato položka je různá v souboru částí obce (COBE.dbf - části obce evidenční) a souboru částí
obce dílů (COB.dbf - části obce statistické). Pouze položka pořadí části obce dílu (PORCOB) v obci (ZÚJ) je uváděna v lexikonech obcí,
protože splňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků.
Změnilo se pořadové číslo části obce dílu v obci (ZÚJ
KODCOB,KC, NAZCOB
PORCOB, dříve PORCOB, v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB), od:
32249 1 Mrkvová Lhota
03 (nová)
08737 8/530107 Louňovice pod Blaníkem 1.3.2009
40112 9 Rejkovice
04 03
08737 8/530107 Louňovice pod Blaníkem 1.3.2009
08738 6 Světlá
05 04
08737 8/530107 Louňovice pod Blaníkem 1.3.2009
19826 9 Petříny
02 01
16529 8/530751 Tehov
1.1.2009
16529 8 Tehov
03 02
16529 8/530751 Tehov
1.1.2009
Pozn.: Pořadové číslo části obce 10316 1 Nemíž se nezměnilo: dříve 01 v obci Nemíž, nyní 01 v obci Tehov.
41586 3 Děčín XXXIV-Chlum
34 (nová)
02492 9/562335 Děčín
1.1.2009
40755 1 Děčín XXXV-Lesná
35 34
02492 9/562335 Děčín
1.1.2009
32248 2 Starý Mlýnec
03 (nová)
12190 8/565393 Ploskovice
1.1.2009
12191 6 Těchobuzice
04 03
12190 8/565393 Ploskovice
1.1.2009
12192 4 Vinné
05 04
12190 8/565393 Ploskovice
1.1.2009
14308 1 Kozlíky
01 (nová)
14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou
1.1.2009
14309 0 Malhostice
02 01
14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou
1.1.2009
14310 3 Rtyně nad Bílinou
03 02
14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou
1.1.2009
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14311 1 Sezemice
14312 0 Velvěty
14313 8 Vrahožily
19590 1 Želechovice nad Dřevnicí
Pozn.: dříve v obci Zlín.

04 03
05 04
06 05
01 17

14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou
1.1.2009
14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou
1.1.2009
14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou
1.1.2009
19590 1/500011 Želechovice nad Dřevnicí 1.1.2009

Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k 1.3.2009. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k domům v části obce. V položce PSC se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.). V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 jsou vazby na další PSČ podle
klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z
dat České pošty, a.s., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem k 1.11.2008 došlo ke změně u
113 částí obce, z toho u 8 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ.
ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ 09b
V číselníku částí obcí COBE.dbf (části obce evidenční) a číselníku částí obcí dílů COB.dbf (části obce statistické) jsou tyto shodné změny:
Vznikly 3 nové části obce:

KODCOB,KC,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
KODCOBE,KCE,NAZCOBE,
V okrese Tachov, v obci 16491 7/560715 Tachov, s účinností od 1.9.2009, na základě rozhodnutí městského zastupitelstva, se vytváří
nová část obce:
16488 7 Vilémov, vyčleněním z části obce 40674 1 Tachov. Nová část obce je shodná s nově upraveným vymezením ZSJ 16488 7 0
Vilémov (dříve K Vilémovu) a leží na k.ú. 76491 4 Tachov.
V okrese Česká Lípa, v obci 04382 6/561606 Horní Police, s účinností od 12.3.2009, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se
vytváří nová část obce:
32250 4 Pod Školou, vyčleněním z části obce 04382 6 Horní Police a ZSJ
04382 6 0 Horní Police; nová část obce se vytváří z nově vytvořené ZSJ
32250 4 Pod Školou, která tvoří prostorově oddělenou zástavbu, navazující na zástavbu sousední obce Žandov a ležící na k.ú. 64382 3
Horní Police.
V okrese Náchod, v obci 16639 1/574538 Teplice nad Metují, s účinností od 23.9.2009, na základě rozhodnutí městského zastupitelstva,
se vytváří nová část obce:
19267 8 Libná, vyčleněním z části obce 19266 0 Zdoňov. Nová část obce je shodná se ZSJ 19267 8 0 Libná a současně s k.ú. 79267 5
Libná. ZSJ Libná vznikla k 1.2.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 transformací tzv. "prázdného kú" na ZSJ.

Zanikla 1 část obce díl (uveden kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, datum
účinnosti):

KODCOBE,KCE,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
41543 0 Dolní Měcholupy (Praha-Dubeč) 12702 7/554782 Praha, s účinností od 8.5.2009, tj. s ukončením platnosti k 7.5.2009; část
obce díl 41543 0 Dolní Měcholupy (část), později Dolní Měcholupy (Praha-Dubeč) byla vytvořena k 25.2.2000 v rámci územní přípravy
SLDB 2001 pro budoucí domy na území tehdy nově vytvořené ÚTJ 92062 2 Dolní Měcholupy-Dubeč, později Dolní Měcholupy-PrahaDubeč, která představovala přesah zástavby z městské části Praha-Dubeč na k.ú. 73254 2 Dolní Měcholupy. Tato ÚTJ zanikla k
8.5.2009 (tj. její platnost byla ukončena k 7.5.2009), kdy byla hranice mezi k.ú. Dolní Měcholupy a Dubeč upravena (rozhodnutím katastrálního úřadu) tak, aby byla shodná se stanovenou hranicí mezi městskými částmi Praha-Dolní Měcholupy a Praha-Dubeč. Domy ze
zaniklé části obce byly přečíslovány a převádějí se do části obce 03333 2 Dubeč.

Změnil se název 1 části obce dílu:

40089 1 Dolní Měcholupy (Praha-Dolní Měcholupy) na nový název Dolní Měcholupy s účinností od 8.5.2009. Po zrušení části obce dílu
41543 0 Dolní Měcholupy (Praha-Dubeč) se zbývající část obce díl 40089 1 Dolní Měcholupy (Praha-Dolní Měcholupy) stala částí nedělenou, a proto označení příslušnosti k městské části v závorce zaniká (část obce díl se tím stává vymezením shodnou s částí obce
49004 1 Dolní Měcholupy, jejich kódy se však nemění z důvodu respektování obecného požadavku na neměnnost kódů částí obcí).

Změnilo se vymezení a tím přepočtený počet obyvatel 1991 a 2001 u těchto částí obce (uvedena i nová část obce):

KODCOBE,KCE,NAZCOBE,
OB91, dř. OB91 OB01, dř.OB01,
KODCOB,KC,NAZCOB,
OB91, dř. OB91 OB01, dř.OB01,
40674 1 Tachov
12429 12443 12156 12163
16488 0 Vilémov
14
0
7
0
v obci 16491 7/560715 Tachov, o. Tachov, od 1.9.2009, vytvořením nové části 16488 0 Vilémov,
07398 9 Krásný Les
104
104
109
112
v obci 12009 0/568147 Petrovice, o. Ústí nad Labem, od 2.3.2009,
16572 7 Telnice
153
153
193
190
v obci 16572 7/568295 Telnice, o. Ústí nad Labem, od 2.3.2009, převedením větší části ZSJ Adolfov do obce Telnice,
19267 8 Libná
0
0
2
0
19266 0 Zdoňov
175
175
156
158
v obci 16639 1/574538 Teplice nad Metují, o. Náchod, od 23.9.2009, vytvořením nové části 19267 8 Libná. Počet obyvatel nové části
obce v roce 1991 není k dispozici, protože ZSJ Libná tehdy ještě neexistovala.

Změnilo se pořadové číslo části obce evidenční (části obce) v obci:

KODCOBE,KCE,NAZCOBE PORCOBE,dř.PORCOBE,v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB),od:
32250 4 Pod Školou
002
(nová)
04382 6/561606 Horní Police
04383 4 Podlesí
003
002
04382 6/561606 Horní Police
16488 0 Vilémov
008
(nová)
16491 7/560715 Tachov
16483 6 Vítkov
009
008
16491 7/560715 Tachov
19267 8 Libná
007
(nová)
16639 1/574538 Teplice nad Metují
16637 5 Skály
008
007
16639 1/574538 Teplice nad Metují
16639 1 Teplice nad Metují
009
008
16639 1/574538 Teplice nad Metují
19266 0 Zdoňov
010
009
16639 1/574538 Teplice nad Metují

12.3.2009
12.3.2009
1.9.2009
1.9.2009
23.9.2009
23.9.2009
23.9.2009
23.9.2009
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Tato položka je různá v souboru částí obce evidenčních (COBE.dbf – částí obce) a souboru částí obce statistických (COB.dbf - částí obce
dílů).
Změnilo se pořadové číslo části obce dílu v obci:
KODCOB,KC,NAZCOB PORCOB,dř.PORCOB, v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB), od:
32250 4 Pod Školou
02
(nová)
04382 6/561606 Horní Police
04383 4 Podlesí
03
02
04382 6/561606 Horní Police
16488 0 Vilémov
08
(nová)
16491 7/560715 Tachov
16483 6 Vítkov
09
08
16491 7/560715 Tachov
19267 8 Libná
07
(nová)
16639 1/574538 Teplice nad Metují
16637 5 Skály
08
07
16639 1/574538 Teplice nad Metují
16639 1 Teplice nad Metují
09
08
16639 1/574538 Teplice nad Metují
19266 0 Zdoňov
10
09
16639 1/574538 Teplice nad Metují

12.3.2009
12.3.2009
1.9.2009
1.9.2009
23.9.2009
23.9.2009
23.9.2009
23.9.2009

Tato položka je různá v souboru částí obce evidenčních (COBE.dbf – částí obce) a souboru částí obce statistických (COB.dbf - částí obce
dílů). Pouze položka části obce díly je uváděna v lexikonech obcí a v přehledech změn, protože splňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků.
Změnilo se pořadí části obce dílu v městské části:
KODCOBE,KCE,NAZCOBE PORCOB,dř.PORCOB, v městské části (ICZUJ,NAZMC), od:
03333 2 Dubeč
01
02
538205 Praha-Dubeč,

od 8.5.2009

V souvislosti s údržbou a aktualizací soustavy souřadnic definičních bodů ZSJ a ZSJ dílů byly upraveny souřadnice definičních bodů 73
částí obcí (a současně 73 částí obce dílů) a položka MAPA 23 částí obce (částí obce dílů) v návaznosti na úpravu souřadnic reprezentativních (referenčních) ZSJ dílů.
Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k 1.10.2009. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k domům v části obce.
V položce PSC se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní
poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.). V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 jsou vazby na další PSČ
podle klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z dat České pošty, a.s., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem k 1.3.2008 došlo ke
změně u 269 částí obce, z toho u 30 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ.
ČÁSTI OBCE A ČÁSTI OBCE DÍLY (ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ) 10a
V číselníku částí obcí COBE.dbf (části obce evidenční) a číselníku částí obcí dílů COB.dbf (části obce statistické) jsou tyto shodné změny:
Vznikla 1 nová část obce a část obce díl:

KODCOB+KC=KOD_CAST_D,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
KODCOBE+KCE=KOD_CAST,NAZCOBE,
V okrese Liberec, v obci 16252 3/564460 Šimonovice, s účinností od 1.1.2010 (dodatečné oznámení), na základě rozhodnutí obecního
zastupitelstva, se vytváří nová část obce:
16251 5 Rašovka, vyčleněním z části obce 16252 3 Šimonovice. Nová část obce je shodná se ZSJ 16251 5 Rašovka a leží na k.ú.
76251 2 Rašovka.

Zanikla 1 část obce a část obce díl:

KODCOB+KC=KOD_CAST_D,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
KODCOBE+KCE=KOD_CAST,NAZCOBE
V okrese Trutnov, v obci 05723 1/579351 Janské Lázně, se ruší část obce 05721 5 Černá Hora, na základě rozhodnutí zastupitelstva
města, s účinností od 25.11.2009 (tj. datum ukončení platnosti k 24.11.2009), sloučením s částí obce 41127 2 Janské Lázně, se kterou
je stavebně srostlá. Část obce byla de facto zrušena dávno, domy byly přečíslovány, takže tvoří jednotnou číselnou řadu se zbývající
částí obce Janské Lázně, část obce Černá Hora však byla až dosud uváděna ve všech registrech.

Změnila se příslušnost 2 částí obce a částí obce dílu do obce (od 1.1.2010):

KODCOB+KC=KOD_CAST_D,NAZCOBE v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
KODCOBE+KCE=KOD_CAST,NAZCOB,
11979 2 Petrov nad Desnou 11979 2/500020 Petrov nad Desnou, o. Šumperk,
11980 6 Terezín
11979 2/500020 Petrov nad Desnou, o. Šumperk,
dříve obě v obci 15206 4/540986 Sobotín, o. Šumperk

Změnilo se vymezení a tím přepočtený počet obyvatel 1991 a 2001 u 3 částí obce (uvedena i nová část obce):

KODCOBE+KCE=KOD_CAST,NAZCOBE,
KODCOB+KC=KOD_CAST_D,NAZCOB,
OB91, dř. OB91
OB01, dř.OB01,
06270 7 Zavržice
36
49
47
65
19668 1 Žežice
245
232
298
280
v obci 13542 9/539911 Příbram, o. Příbram, od 20.12.2009 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO) v důsledku převedení ZSJ 32117 6
Zavržice- sever z části obce Zavržice do části obce Žežice.
16251 5 Rašovka
18
0
12
0
16252 3 Šimonovice
74
92
87
99
v obci 16252 3/564460 Šimonovice, od 1.1.2010, vytvořením nové části obce 16251 5 Rašovka.
41127 2 Janské Lázně
961
343
917
198
v obci 05723 1/579351 Janské Lázně, o. Trutnov, od 25.11.2009 přičleněním domů a obyvatel zrušené části obce dílu Černá Hora.
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Změnilo se pořadové číslo části obce (části obce evidenční) v obci:

KODCOBE+KCE=KOD_CAST
NAZCOBE
PORCOBE,dř.PORCOBE,v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB),od:
16251 5 Rašovka
002
(nová)
16252 3/564460 Šimonovice
1.1.2010
16252 3 Šimonovice
003
002
16252 3/564460 Šimonovice
1.1.2010
41127 2 Janské Lázně
001
002
05723 1/579351 Janské Lázně
25.11.2009
15205 6 Rudoltice
002
003
15206 4/540986 Sobotín
1.1.2010
15206 4 Sobotín
003
004
15206 4/540986 Sobotín
1.1.2010
11979 2 Petrov nad Desnou
001
002
11979 2/500020 Petrov nad Desnou 1.1.2010
11980 6 Terezín
002
005
11979 2/500020 Petrov nad Desnou 1.1.2010

Tato položka je různá v souboru částí obce (COBE.dbf - částí obce evidenčních) a souboru částí obce dílů (COB.dbf - částí obce statistických). Položka pořadí části obce (PORCOBE) v obci není uváděna v lexikonech obcí, protože nesplňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků (nebere ohled na městské obvody a městské části v Praze a v územně členěných statutárních městech).
Změnilo se pořadové číslo části obce dílu (části obce statistické) v obci:
KODCOB+KC=KOD_CAST_D
NAZCOB
PORCOB,dř.PORCOB, v obci (KODOB,KO/ICOB,NAZOB),od:
16251 5 Rašovka
16252 3 Šimonovice
41127 2 Janské Lázně
15205 6 Rudoltice
15206 4 Sobotín
11979 2 Petrov nad Desnou
11980 6 Terezín

02
03
01
02
03
01
02

(nová)
02
02
03
04
02
05

16252 3/564460 Šimonovice
1.1.2010
16252 3/564460 Šimonovice
1.1.2010
05723 1/579351 Janské Lázně
25.11.2009
15206 4/540986 Sobotín
1.1.2010
15206 4/540986 Sobotín
1.1.2010
11979 2/500020 Petrov nad Desnou 1.1.2010
11979 2/500020 Petrov nad Desnou 1.1.2010

Tato položka je různá v souboru částí obce (COBE.dbf - částí obce evidenčních) a souboru částí obce dílů (COB.dbf - částí obce statistických). Pouze položka části obce dílu (PORCOB) v obci (ZÚJ) je uváděna v lexikonech obcí a v přehledech změn, protože splňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků. Je to vlastně správněji pořadí v rámci ZÚJ (základní územní jednotky), protože v Praze a v
územně členěných statutárních městech jde o pořadí v městském obvodu nebo městské části. Uvedené změny se však těchto případů
většinou netýkají, takže lze zjednodušeně hovořit o pořadí v rámci obce
Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k 1.5.2010. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k domům v části obce. V položce PSC se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.). V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 jsou vazby na další PSČ podle
klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z
dat České pošty, a.s., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem k 1.10.2009 došlo ke změně u
157 částí obce, z toho u 9 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ.
ČÁSTI OBCE A ČÁSTI OBCE DÍLY (ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ) 10b
V číselníku částí obcí COBE.dbf (části obce evidenční) a číselníku částí obcí dílů COB.dbf (části obce statistické) jsou tyto shodné změny:
Vzniklo 8 nových částí obce a částí obce dílů:
a) s účinností od 1.6.2010:

KODCOB+KC=KOD_CAST_D,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
KODCOBE+KCE=KOD_CAST,NAZCOBE
V okrese Beroun, v obci 00121 0/534421 Bavoryně, s účinností od 1.6.2010, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se vyčleněním z části obce 00121 0 Bavoryně vytvářejí 4 nové části obce:
41587 1 Pod Průhony, pro novou výstavbu ve schválené lokalitě Pod Průhony, navazující na stávající zástavbu; nová část obce tvoří
nový díl 2 ZSJ 00121 0 2 Bavoryně díl 2,
41588 0 Na Lhotkách, pro novou výstavbu ve schválené lokalitě Na Lhotkách, navazující na stávající zástavbu; nová část obce tvoří
nový díl 3 ZSJ 00121 0 3 Bavoryně díl 3,
41589 8 U Vodojemu, pro novou výstavbu ve schválené lokalitě U Vodojemu, navazující na stávající zástavbu; nová část obce tvoří nový díl 4 ZSJ 00121 0 4 Bavoryně díl 4,
41590 1 Průmyslová zóna, pro novou výstavbu ve schválené lokalitě Průmyslová zóna, navazující na předchozí lokality; nová část obce tvoří nový díl 5 ZSJ 00121 0 5 Bavoryně díl 5.

b) s účinností od 1.7.2010:

KODCOB+KC=KOD_CAST_D,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
KODCOBE+KCE=KOD_CAST,NAZCOBE
V okrese Kolín, v obci 533947 Žiželice, s účinností od 1.7.2010 (dodatečné oznámení), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva,
se vytváří nová část obce:
32394 2 Pod Vinicí, vyčleněním z části obce 19746 7 Loukonosy (je to čistě formální vyčlenění, protože nová část obce není dosud
obydlená); nová část obce je shodná s nově vytvořenou ZSJ 32394 2 Pod Vinicí, leží na k.ú. 79746 4 Loukonosy a bude mít zřejmě
PSČ 281 29 (jako sousední část obce Žiželice).

c) s účinností od 14.7.2010:

KODCOB+KC=KOD_CAST_D,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
KODCOBE+KCE=KOD_CAST,NAZCOBE
V okrese Česká Lípa, v obci 562017 Ralsko, s účinností od 14.7.2010 (dodatečné oznámení), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se vytvářejí 3 nové části obce:
32282 2 0 Hvězdov, vyčleněním z části obce 31845 1 Ploužnice; nová část obce je shodná s nově vytvořenou ZSJ 32282 2 0 Hvězdov,
leží na k.ú. 91845 8 Ploužnice pod Ralskem a má PSČ 471 24 Mimoň;
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19910 9 Jabloneček, vyčleněním z části obce 13922 0 Kuřívody; nová část obce je shodná svým vymezením se ZSJ 19910 9 0 Jabloneček a k.ú. 79910 6 Jabloneček a má PSČ 471 24 Mimoň;
19911 7 Svébořice, vyčleněním z části obce 31845 1 Ploužnice; nová část obce je shodná svým vymezením se ZSJ 19911 7 0 Svébořice a k.ú. 79911 4 Svébořice a má PSČ 471 24 Mimoň.

Změna názvu části obce a části obce dílu:

KODCOB+KC=KOD_CAST_D,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
KODCOBE+KCE=KOD_CAST,NAZCOBE
V okrese Česká Lípa, v obci 562017 Ralsko, s účinností od 14.7.2010 (dodatečné oznámení), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se mění název části obce:
31841 8 0 Dolní Krupá na nový název Horní Krupá, tak aby byl shodný s názvem k.ú. 91841 5 Horní Krupá.

Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u 18 částí obce (včetně jedné nové části obce):
KODCOBE+KCE=KOD_CAST,NAZCOBE,
KODCOB+KC=KOD_CAST_D,NAZCOB,
OB91, dř. OB91
OB01, dř.OB01,
07797 6 Sedlec
1179
1179
1103
1098
40219 2 Šipší
5970
5970
5670
5675
v obci 533955 Kutná Hora v důsledku změn v dílech ZSJ,
18849 2 Kozovazy
53
97
70
105
18850 6 Vyšehořovice
462
418
467
432
v obci 539040 Vyšehořovice převedením ZSJ 18851 4 0 Župava,
40725 9 Děčín IV-Podmokly
5978
5986
5666
5669
40726 7 Děčín V-Rozbělesy
577
569
465
462
v obci 562335 Děčín, převedením ZSJ 02515 1 0 (UO 024) U stadiónu,
31845 1 Ploužnice
0
0
638
639
19911 7 Svébořice
0
0
1
0
v obci 562017 Ralsko, od 14.7.2010, vytvořením nové části obce 19911 7 Svébořice,
17168 9 Mašov
556
556
635
637
31922 8 Pelešany
307
307
310
308
v obci 577626 Turnov v důsledku změn v dílech ZSJ,
40997 9 Ruda
18
18
10
14
14408 8 Rychnov
223
223
212
208
v obci 571661 Krouna v důsledku změn v dílech ZSJ,
00799 4 Boršov
733
726
797
797
41119 1 Předměstí
8877
8884
8737
8737
v obci 578444 Moravská Třebová v důsledku změn v dílech ZSJ,
40947 2 Havlíčkův Brod
22204 22204
22063 22071
12347 1 Poděbaby
342
342
355
347
v obci 568414 Havlíčkův Brod v důsledku změn v dílech ZSJ,
41289 9 Bystřice nad Pernštejnem
7980
7980
7793
7772
01707 8 Domanínek
124
124
115
136
v obci 595411 Bystřice nad Pernštejnem v důsledku změn v dílech ZSJ.

Změnilo se nebo bylo doplněno pořadové číslo části obce v obci:

KODCOBE+KCE=KOD_CAST
NAZCOBE
PORCOBE,dř.PORCOBE,v obci (ICOB,NAZOB),od:
00121 0 Bavoryně
001
001
534421 Bavoryně
41588 0 Na Lhotkách
002
(nová)
534421 Bavoryně
41587 1 Pod Průhony
003
(nová)
534421 Bavoryně
41590 1 Průmyslová zóna
004
(nová)
534421 Bavoryně
41589 8 U Vodojemu
005
(nová)
534421 Bavoryně
32394 2 Pod Vinicí
005
(nová)
533947 Žiželice
19747 5 Zbraň
006
005
533947 Žiželice
19748 3 Žiželice
007
006
533947 Žiželice
31840 0 Boreček
001
001
562017 Ralsko
31841 8 Horní Krupá
002
002
562017 Ralsko
31842 6 Hradčany
003
003
562017 Ralsko
32282 2 Hvězdov
004
(nová)
562017 Ralsko
19910 9 Jabloneček
005
(nová)
562017 Ralsko

(trvá)
1.6.2010
1.6.2010
1.6.2010
1.6.2010
1.7.2010
1.7.2010
1.7.2010
14.7.2010
14.7.2010
14.7.2010
14.7.2010
14.7.2010

Tato položka je různá v souboru částí obce (COBE.dbf - částí obce evidenčních) a souboru částí obce dílů (COB.dbf - částí obce statistických). Položka pořadí části obce (PORCOBE) v obci není uváděna v lexikonech obcí, protože nesplňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků (nebere ohled na městské obvody a městské části v Praze a v územně členěných statutárních městech).
Změnilo se nebo bylo doplněno pořadové číslo části obce dílu v obci (ZÚJ):
KODCOB+KC=KOD_CAST_D
NAZCOB
PORCOB,dř.PORCOB, v obci (ICOB,NAZOB),od:
00121 0 Bavoryně
01
01
534421 Bavoryně
41588 0 Na Lhotkách
02
(nová)
534421 Bavoryně
41587 1 Pod Průhony
03
(nová)
534421 Bavoryně
41590 1 Průmyslová zóna
04
(nová)
534421 Bavoryně
41589 8 U Vodojemu
05
(nová)
534421 Bavoryně
32394 2 Pod Vinicí
05
(nová)
533947 Žiželice
19747 5 Zbraň
06
05
533947 Žiželice
19748 3 Žiželice
07
06
533947 Žiželice m
31840 0 Boreček
01
01
562017 Ralsko
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(trvá)
1.6.2010
1.6.2010
1.6.2010
1.6.2010
1.7.2010
1.7.2010
1.7.2010
14.7.2010

31841 8 Horní Krupá
31842 6 Hradčany
32282 2 Hvězdov
19910 9 Jabloneček

02
03
04
05

02
03
(nová)
(nová)

562017 Ralsko
562017 Ralsko
562017 Ralsko
562017 Ralsko

14.7.2010
14.7.2010
14.7.2010
14.7.2010

Tato položka je různá v souboru částí obce (COBE.dbf - částí obce evidenčních) a souboru částí obce dílů (COB.dbf - částí obce statistických). Pouze položka části obce dílu (PORCOB) v obci (ZÚJ) je uváděna v lexikonech obcí a v přehledech změn, protože splňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků. Je to vlastně správněji pořadí v rámci ZÚJ (základní územní jednotky), protože v Praze a v
územně členěných statutárních městech jde o pořadí v městském obvodu nebo městské části. Uvedené změny se však těchto případů
zpravidla netýkají, takže lze zjednodušeně hovořit o pořadí v rámci obce.
Byly aktualizovány údaje o PSČ v částech obcí dle stavu k 1.12.2010. sou to údaje o všech PSČ, které patří k domům v části obce. V položce PSC se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.). V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 jsou vazby na další PSČ podle
klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z
dat České pošty, a.s., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem k 1.5.2010 došlo ke změně u
187 částí obce, z toho u 6 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ.
ČÁSTI OBCE A ČÁSTI OBCE DÍLY (ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ) 11a
V číselníku částí obcí COBE.dbf (části obce evidenční) a číselníku částí obcí dílů COB.dbf (části obce statistické) jsou tyto shodné změny:
Vznikla jedna nová část obce a část obce dílu:
s účinností od 10.11.2010:

KODCOB+KC=KOD_CAST_D,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
KODCOBE+KCE=KOD_CAST,NAZCOBE
V okrese 3104 Písek, v obci 18996 1/562301 Dolní Novosedly, s účinností od 10.11.2010, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se vytváří nová část obce:
32491 4 Nová Třešně, vyčleněním z části obce 19000 4 Chrastiny. Je to čistě formální vyčlenění, protože nová část obce se vytváří pro
budoucí novou zástavbu a až dosud se v ní nenacházejí žádné budovy, leží na k.ú. 79000 1
Chrastiny, kde ležely až dosud pouze
dvě části obce, a to 19000 4 Chrastiny a dále 19003 9 Třešně - tato část obce ale patří do obce 550027 Záhoří, proto z ní nemohou být
vyčleněny žádné budovy do nové části obce v obci Dolní Novosedly). Nová část obce je shodná s nově vytvořenou ZSJ 32491 4 0 Nová
Třešně, leží na k.ú. 79000 1 Chrastiny a bude mít zřejmě PSČ 397 01.
Z hlediska územního (grafického vymezení) se nová ZSJ a nová část obce 32791 4 Nová Třešně vyčleňuje z území, dosud začleněného
do ZSJ a části obce 19003 9 Třešně a ÚTJ 79003 6 Chrastiny-Záhoří, které se však nově zmenšují o území nově vytvořené ZSJ a části
obce 32791 4 Nová Třešně.

Změnila se příslušnost 1 části obce a části obce dílu do obce (od 1.1.2011):

KODCOB+KC=KOD_CAST_D,NAZCOBE v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
KODCOBE+KCE=KOD_CAST,NAZCOB,
08268 6 Libhošť
08268 6/500046 Libhošť, o. Nový Jičín,
dříve v obci 10741 7/599191 Nový Jičín, o. Nový Jičín.

Změnilo se nebo bylo doplněno pořadové číslo části obce v obci:

KODCOB+KC=KOD_CAST_D
NAZCOB
PORCOB,dř.PORCOB, v obci (ICOB,NAZOB),od:
32791 4 Nová Třešně
0 04
(nová)
18996 1/562301 Dolní Novosedly 10.11.2010
08268 6 Libhošť
001
003
08268 6/500046 Libhošť
1.1.2011
08700 9 Loučka
003
004
10741 7/599191 Nový Jičín
1.1.2011
41350 0 Nový Jičín
004
005
10741 7/599191 Nový Jičín
1.1.2011
15613 2 Straník
005
006
10741 7/599191 Nový Jičín
1.1.2011
41352 6 Žilina
006
007
10741 7/599191 Nový Jičín
1.1.2011

Tato položka je různá v souboru částí obce (COBE.dbf) a souboru částí obce dílů (COB.dbf). Položka pořadí části obce (PORCOBE) v obci není uváděna v lexikonech obcí, protože nesplňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků (nebere ohled na městské obvody a městské části v Praze a v územně členěných statutárních městech).
Změnilo se nebo bylo doplněno pořadové číslo části obce dílu v obci (ZÚJ):
KODCOB+KC=KOD_CAST_D
NAZCOB
PORCOB,dř.PORCOB, v obci (ICOB,NAZOB),od:
32791 4 Nová Třešně
04
(nová)
18996 1/562301 Dolní Novosedly 10.11.2010
08268 6 Libhošť
01
03
08268 6/500046 Libhošť
1.1.2011
08700 9 Loučka
03
04
10741 7/599191 Nový Jičín
1.1.2011
41350 0 Nový Jičín
04
05
10741 7/599191 Nový Jičín
1.1.2011
15613 2 Straník
05
06
10741 7/599191 Nový Jičín
1.1.2011
41352 6 Žilina
06
07
10741 7/599191 Nový Jičín
1.1.2011
Pozn.: Pořadové číslo je dáno abecedním pořadím názvu části obce.

Tato položka je různá v souboru částí obce (COBE.dbf) a souboru částí obce dílů (COB.dbf). Pouze položka části obce dílu (PORCOB)
v obci (ZÚJ) je uváděna v lexikonech obcí, protože splňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků. Je to vlastně správněji pořadí v rámci ZÚJ (základní územní jednotky), protože v Praze a v územně členěných statutárních městech jde o pořadí v městském obvodu nebo městské části. Uvedené změny se však těchto případů většinou netýkají, takže lze zjednodušeně hovořit o pořadí v rámci obce.
Byly aktualizovány údaje o PSČ a nově k nim doplněny názvy pošt v částech obcí dle stavu k 1.3.2011. Jsou to údaje o všech PSČ, které
patří k domům v části obce. V položkách PSC a NAZPOSTA se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ a k němu patřící název pošty (s příslušností k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy
(domy s č.p.). V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 a navazujících položkách NAZPOSTA_2 až NAZPOSTA_8 jsou vazby na další PSČ
podle klesající významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou pře-
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bírány z dat České pošty, s.p., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem k 1.12.2010 došlo ke
změně u 78 částí obce, z toho u 8 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ
ČÁSTI OBCE A ČÁSTI OBCE DÍLY (ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ) 11b
V číselníku částí obcí COBE.dbf (části obce evidenční) a číselníku částí obcí dílů COB.dbf (části obce statistické) jsou tyto shodné změny:
Vznikly tři nové části obce a části obce dílu:
s účinností od 1.9.2011:

KOD_CAST_DIL,NAZCOB,
IČOB, NAZOB, změna od:
KOD_CAST,NAZCOBE,
V okrese 2111 Příbram, v obci 540846 Nechvalice, s účinností od 1.9.2011, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se vytváří
nové části obce:
32728 0 Setěkovy, vyčleněním z části obce 10257 1 Mokřany; nová část obce je shodná s nově vytvořenou ZSJ 32728 0 0 Setěkovy,
leží na k.ú. 70257 9 Mokřany u Nechvalic a má PSČ 264 01 Sedlčany;
32729 8 Dražka, vyčleněním z části obce 14491 6 Ředice; nová část obce je shodná s nově vytvořenou ZSJ 32729 8 0 Dražka, leží na
k.ú. 74491 3 Ředice a má PSČ 264 01 Sedlčany;
32730 1 Rážkovy, vyčleněním z části obce 05522 1 Chválov; nová část obce je shodná s nově vytvořenou ZSJ 32730 1 0 Rážkovy, leží
na k.ú. 65522 8 Chválov a má PSČ 399 01 Milevsko 1; při té příležitosti se mění PSČ části obce 05522 1 Chválov: dříve 264 01 Sedlčany a 399 01 Milevsko 1, nově pouze 264 01 Sedlčany (k poště 399 01 Milevsko 1 přísluší budovy, které přešly do nově vytvořené části
obce Rážkovy).

Změnily se (oprava grafické podoby) názvy části obce a části obce dílu:
Podle pravidel českého jazyka a podle pravidel databáze GEONAMES platí, že v názvu je po řadové číslovce (číslo s tečkou) vždy mezera. Toto pravidlo bylo porušeno při tvorbě počítačových názvů částí obce a ZSJ při tvorbě statistického lexikonu 1992 a až dosud nebyla
příležitost to opravit.
Z hlediska Ministerstva vnitra, které potvrzuje změny v územním členění a v názvech obcí a částí obcí, se nejedná o změnu, ale pouze o
formální úpravu grafické podoby názvu. To znamená, že tato změna/úprava není vyhlašována Ministerstvem vnitra a nemusí být proto projednávána s dotčenými obcemi.
Z hlediska údržby počítačové podoby názvů v číselnících se však o změnu jedná, a proto je třeba ji jednorázově vyhlásit, aby si všichni
uživatelé územních číselníků mohli tuto opravu provést.
Proto nyní, v rámci územní přípravy SLDB 2011, a tím i v rámci přípravy budoucího statistického lexikonu, je tato oprava vyhlášena, s pracovní účinností k 20.2.2011 (tj. před SLDB 2011).
Oprava se týká názvů 30 částí obce (které jsou současně částmi obce díly):
okres, obec
kód a název části obce (dříve a nově)
2101 530115 Maršovice
40114 5 Zálesí 1.díl
Zálesí 1. díl
2101 530115 Maršovice
40115 3 Zálesí 2.díl
Zálesí 2. díl
2101 530492 Přestavlky u Čerčan
13518 6 Doubravice 1.díl
Doubravice 1. díl
2101 530921 Vranov
40170 6 Doubravice 2.díl
Doubravice 2. díl
2106 535052 Mšeno
40243 5 Brusné 2.díl
Brusné 2. díl
2106 535079 Nelahozeves
10276 8 Hleďsebe 1.díl
Hleďsebe 1. díl
2106 535079 Nelahozeves
10277 6 Hleďsebe 2.díl
Hleďsebe 2. díl
2106 531707 Nosálov
40244 3 Brusné 1.díl
Brusné 1. díl
2107 535923 Chocnějovice
40272 9 Buřínsko 1.díl
Buřínsko 1. díl
2107 535923 Chocnějovice
40273 7 Buřínsko 2.díl
Buřínsko 2. díl
2107 599573 Sezemice
40276 1 Jirsko 1.díl
Jirsko 1. díl
3105 537187 Drslavice
40486 1 Škarez 1.díl
Škarez 1. díl
3105 550574 Šumavské Hoštice
16419 4 Škarez 2.díl
Škarez 2. díl
4201 562432 Dolní Podluží
40762 3 Světliny 2.díl
Světliny 2. díl
4201 562882 Varnsdorf
40783 6 Světliny 1.díl
Světliny 1. díl
4201 562939 Veselé
18062 9 Veselíčko 1.díl
Veselíčko 1. díl
5102 563676 Líšný
08513 8 Líšný 2.díl
Líšný 2. díl
5102 563676 Líšný
09029 8 Líšný 1.díl
Líšný 1. díl
5102 563706 Malá Skála
09032 8 Vranové 1.díl
Vranové 1. díl
5102 563706 Malá Skála
09033 6 Vranové 2.díl
Vranové 2. díl
5102 563714 Maršovice
09198 7 Čížkovice 1.díl
Čížkovice 1. díl
5103 564435 Svijanský Újezd
40858 1 Jirsko 2.díl
Jirsko 2. díl
5104 577472 Rovensko pod Troskami14206 9 Křečovice 2.díl
Křečovice 2. díl
5104 577723 Žernov
41109 4 Křečovice 1.díl
Křečovice 1. díl
5202 572781 Cerekvice n.Bystřicí
01748 5 Čenice 2.díl
Čenice 2. díl
5203 573922 Broumov
41039 0 Kolonie 5.května Kolonie 5. května
5301 572390 Trhová Kamenice
16810 6 Petrkov 3.díl
Petrkov 3. díl
5301 572551 Vysočina
41015 2 Petrkov 1.díl
Petrkov 1. díl
5303 580325 Sloupnice
41138 8 Končiny 1.díl
Končiny 1. díl
5303 580325 Sloupnice
41139 6 Končiny 2.díl
Končiny 2. díl

Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u následujících částí obce a částí obce dílů. Ve většině případů se jedná o změnu
nebo opravu příslušnosti ZSJ nebo ZSJ dílu do části obce.
KOD_CAST,NAZCOBE,
OB91, dř. OB91
KOD_CAST_DIL,NAZCOB,
OB91, dř. OB91
10344 6 Nepomuk
190
232
v obci 564524 Nepomuk (okres 2111 Příbram)
40356 3 Zalány
161
119
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OB01, dř.OB01,
OB01, dř. OB01
185 185
141

141

v obci 541231 Rožmitál pod Třemšínem (okres 2111 Příbram),
v důsledku správného začlenění ZSJ 10345 4 0 (UO 023-N) Nepomucké Zalány, která byla v roce 1991 chybně začleněna do obce Nepomuk, v roce 2001 také, ale byla nesčítaná a obyvatelstvo bylo započteno do ZSJ 14286 7 0 (UO 018-N) Rožmitálské Zalány, tj. do
správné obce,
00331 0 Běšiny
627
627
638 644
00333 6 Kozí
124
124
114 108
v obci 555797 Běšiny (okres 3202 Klatovy) - změna příslušnosti ZSJ dílu,
40645 7 Blovice
2872
2872
3119 3086
00576 2 Bohušov
88
88
44
77
v obci 557587 Blovice (okres 3204 Plzeň-jih) - změna (oprava) příslušnosti ZSJ dílu,
40561 2 Jáchymov
2456
2456
2495 2501
05644 8 Mariánská
194
194
268
262
v obci 555215 Jáchymov (okres 4102 Karlovy Vary) - změna (oprava) příslušnosti ZSJ dílu,
40777 1 Nové Křečany
144
155
165 174
15443 1 Staré Křečany
716
705
730
721
v obci 562823 Staré Křečany (okres 4201 Děčín) - změna (oprava) příslušnosti ZSJ,
04273 1 Dolní Dehtov
47
30
41
29
04275 7 Horní Dehtov
74
91
71
83
v obci 579769 Třebihošť (okres 5205 Trutnov) - změna (oprava) příslušnosti ZSJ dílu,
03670 6 Hajánky
53
53
66
58
03671 4 Hájek
41
41
19
27
v obci 584002 Tišnov (okres 6203 Brno-venkov) - změna (oprava) příslušnosti ZSJ dílu.

Byly aktualizovány údaje o PSČ a k nim doplněny názvy pošt v částech obcí dle stavu k 1.12.2011. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří
k domům v části obce. V položkách PSC a NAZPOSTA se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ a k němu patřící název pošty (s příslušností
k největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.).
V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 a navazujících položkách NAZPOSTA_2 až NAZPOSTA_8 jsou vazby na další PSČ podle klesající
významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z dat
České pošty, s.p., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem k 1.3.2011 došlo ke změně u 334
částí obce, z toho u 28 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ.
ČÁSTI OBCE A ČÁSTI OBCE DÍLY (ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ) 12a
V číselníku částí obcí COBE.dbf (části obce evidenční) a číselníku částí obcí dílů COB.dbf (části obce statistické) jsou tyto shodné změny:
Vznikly tři nové části obce a části obce dílu:
s účinností od 6.12.2011:

KOD_CAST_DIL,NAZCOB,
IČOB, NAZOB, změna od:
KOD_CAST,NAZCOBE,
V okrese 6201 Blansko, v obci 581283 Blansko, s účinností od 6.12.2011 (dodatečné oznámení), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se vytváří nové části obce:
30393 3 Češkovice, vyčleněním z části obce 16552 2 Těchov (včetně budov, až dosud začleněných do části obce 16551 4 Obůrka, aniž
by byl vytvořen díl ZSJ); nová část obce je shodná se ZSJ 30393 3 0 (UO 020-R) Češkovice, leží na k.ú. 76552 0 Těchov a má PSČ 678
01 Blansko 1;
32989 4 Žižlavice, vyčleněním z části obce 16552 2 Těchov (včetně několika budov s č.e., až dosud chybně začleněných do části obce
16551 4 Obůrka); nová část obce je shodná s nově vytvořenou ZSJ 32989 4 0 (UO 027-R) Žižlavice, leží na k.ú. 76552 0 Těchov a má
PSČ 678 01 Blansko 1;
32990 8 Skalní mlýn, vyčleněním z části obce 16552 2 Těchov; nová část obce je shodná s nově vytvořenou ZSJ 32990 8 0 (UO 028R) Skalní mlýn, leží na k.ú. 76552 0 Těchov a má PSČ 678 01 Blansko 1;

s účinností od 29.12.2011:

KOD_CAST_DIL,NAZCOB,
KOD_CAST,NAZCOBE,

IČOB, NAZOB, změna od:

V okrese 3102 Český Krumlov, v obci 545694 Pohorská Ves, s účinností od 29.12.2011 (dodatečné oznámení), na základě rozhodnutí
obecního zastupitelstva, se vytváří nová část obce:
32991 6 Janova Ves, vyčleněním z části obce 12478 8 Pohorská Ves; nová část obce je shodná s nově vytvořenou ZSJ a ZSJ dílem
32991 6 0 Janova Ves, leží na k.ú. 72476 9 Dolní Příbraní a má PSČ 382 91 Malonty a 382 83 Pohorská Ves. Je možné, že má pouze
PSČ Malonty, které je uvedeno pro č.p. 30, ostatní č.p. (12, 15, 35, 36) nemají PSČ uvedeno, není proto jisté, zda patří k PSČ Malonty
anebo Pohorská Ves, obojí je možné.

Vznikla jedna nová část obce dílu (bez vzniku nové části obce):
KOD_CAST_DIL,NAZCOB,

IČOB, NAZOB, změna od:

V okrese 8105 Opava, v obci 505927 Opava, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO), se vyděluje z části
obce 11173 2 Jaktař nová část obce díl, oddělená hranicí mezi městskými částmi Opava (nečleněná část města) a Vávrovice:
41591 0 Jaktař (Vávrovice), která patří do ZÚJ (městské části) 556700 Vávrovice, leží na části k.ú. 71173 0 Jaktař, zahrnuje ZSJ a ZSJ
díl 32894 4 0 (UO 058-O) Vávrovická a má PSČ 74 707. Dosavadní část obce díl (s novým názvem) 11173 2 Jaktař (Opava), která patří
do ZÚJ (městské části) 555321 Opava (nečleněná část města) a leží na části k.ú. 71173 0 Jaktař, zahrnuje nově ZSJ a ZSJ díly:
11173 2 0 (UO 018-O) Jaktař
11174 1 0 (UO 019-Z) Grundy
30536 7 0 (UO 037-P) Palhanecká
31894 9 0 (UO 057-O) Květinová
a má PSČ 74 707 a 74 601.
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Důvodem rozdělení je novela Statutu města Opavy, obecně závaznou vyhláškouč. 11/2004, platnou s účinností od 1.1.2005, oddělené
území však nebylo sídelní jednotkou až do doby, kdy byla v rámci územní přípravy SLDB 2011 vytvořena nová ZSJ 32894 4 0 (UO 058-O)
Vávrovická (s účinností od20.2.2011 - pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO).
V číselníku částí obce nedochází k žádné změně, v číselníku částí obce dílů se ponechává kód dosavadní části obce dílu 11173 2 Jaktař
pro ten díl, který zahrnuje téměř všechnu zástavbu části obce, mění se pouze název na nový název Jaktař (Opava) a dále vzniká nová
část obce díl 41591 0 Jaktař (Vávrovice).
Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u následujících částí obce a částí obce dílů. Ve většině případů se jedná o změnu
nebo opravu příslušnosti ZSJ nebo ZSJ dílu do části obce.
KOD_CAST,NAZCOBE,
KOD_CAST_DIL,NAZCOB,
16552 2 Těchov

OB91, dř. OB91
OB91, dř. OB91
354
338

OB01, dř.OB01,
OB01, dř. OB01
351
408

v obci 581283 Blansko, v důsledku vyčlenění nových částí obce 30393 3 Češkovice, 32989 4 Žižlavice a 32990 8 Skalní
mlýn (z nich pouze první byla sčítána v roce 1991 a 2001 jakožto ZSJ). Nelogický vývoj počtů obyvatel upozorňuje na
nesrovnalosti ve vymezení ZSJ v roce 1991 a 2001.
Změnila se pořadová čísla částí obce v obci:
KODCOBE,KCE,NAZCOBE,
41153 1 Blansko
30393 3 Češkovice
02952 1 Dolní Lhota
04327 3 Horní Lhota
11030 2 Hořice
06615 0 Klepačov
07945 6 Lažánky
16551 4 Obůrka
11031 1 Olešná
32990 8 Skalní mlýn
16552 2 Těchov
32989 4 Žižlavice

32991 6 Janova Ves
12477 0 Lužnice
12478 8 Pohorská Ves
12480 0 Pohoří na Šumavě

PORCOBE,dř.PORCOBE, v obci(KODOB,KO/IČOB,
001 001
00501 1/581283 Blansko
002 (nová) 00501 1/581283 Blansko
003 002
00501 1/581283 Blansko
004 003
00501 1/581283 Blansko
005 004
00501 1/581283 Blansko
006 005
00501 1/581283 Blansko
007 006
00501 1/581283 Blansko
008 007
00501 1/581283 Blansko
009 008
00501 1/581283 Blansko
010 (nová) 00501 1/581283 Blansko
011 009
00501 1/581283 Blansko
012 (nová) 00501 1/581283 Blansko

od:
6.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
6.12.2011

001 (nová)
002 001
003 002
004 003

29.12.2011
29.12.2011
29.12.2011
29.12.2011

;12478 8/545694 Pohorská Ves
12478 8/545694 Pohorská Ves
12478 8/545694 Pohorská Ves
12478 8/545694 Pohorská Ves

Tato položka je různá v souboru částí obce (COBE.dbf) a souboru částí obce dílů (COB.dbf). Položka pořadí části obce (PORCOBE) v obci není uváděna v lexikonech obcí, protože nesplňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků (nebere ohled na městské obvody a městské části v Praze a v územně členěných statutárních městech).
Změnila se pořadové čísla části obce dílu v ZÚJ (obci):
KOD_CAST_D,NAZCOB
41153 1 Blansko
30393 3 Češkovice
02952 1 Dolní Lhota
04327 3 Horní Lhota
11030 2 Hořice
06615 0 Klepačov
07945 6 Lažánky
16551 4 Obůrka
11031 1 Olešná
32990 8 Skalní mlýn
16552 2 Těchov
32989 4 Žižlavice
32991 6 Janova Ves
12477 0 Lužnice
12478 8 Pohorská Ves
12480 0 Pohoří na Šumavě

PORCOB,dř.PORCOB,v městské části (ICZUJ,NAZMC),od:
01 01
00501 1/581283 Blansko
6.12.2011
02 (nová)
00501 1/581283 Blansko
6.12.2011
03 02
00501 1/581283 Blansko
6.12.2011
04 03
00501 1/581283 Blansko
6.12.2011
05 04
00501 1/581283 Blansko
6.12.2011
06 05
00501 1/581283 Blansko
6.12.2011
07 06
00501 1/581283 Blansko
6.12.2011
08 07
00501 1/581283 Blansko
6.12.2011
09 08
00501 1/581283 Blansko
6.12.2011
10 (nová)
00501 1/581283 Blansko
6.12.2011
11 09
00501 1/581283 Blansko
6.12.2011
12 (nová)
00501 1/581283 Blansko
6.12.2011
01 (nová)
02 01
03 02
04 03

12478 8/545694 Pohorská Ves
12478 8/545694 Pohorská Ves
12478 8/545694 Pohorská Ves
12478 8/545694 Pohorská Ves

29.12.2011
29.12.2011
29.12.2011
29.12.2011

41591 0 Jaktař (Vávrovice)
01 (nová)
556700 Vávrovice
25.2.2012
41538 3 Předměstí (Vávrovice) 02 01
556700 Vávrovice
25.2.2012
17719 9 Vávrovice
03 02 556700 Vávrovice
25.2.2012
Pozn.: Pořadové číslo je dáno abecedním pořadím názvu části obce dílu.

Tato položka je různá v souboru částí obce (COBE.dbf) a souboru částí obce dílů (COB.dbf). Pouze položka pořadové číslo části obce dílu
(PORCOB) v obci (resp. ZÚJ) je uváděna v lexikonech obcí, protože splňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků. Je to
vlastně správně pořadí v rámci ZÚJ (základní územní jednotky), protože v Praze a v územně členěných statutárních městech jde o pořadí
v městském obvodu nebo městské části, nikoliv v obci. Uvedený případ v Opavě se týká přesně této situace: ačkoliv položka je nepřesně
nazývána pořadové číslo části obce dílu v obci, je to pořadí v městské části.
V okrese 3102 Český Krumlov, v obci 545694 Pohorská Ves, se mění PSČ části obce 12478 8 Pohorská Ves: dosud 382 83 Pohorská
Ves a 382 91 Malonty, nově pouze 382 83 Pohorská Ves, protože jediné č.p., které má výslovně uvedenu příslušnost k PSČ 38291 Ma-
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lonty, přechází do nově vytvořené části obce 32991 6 Janova Ves a budovy ze ZSJ Leopoldov, které zůstávají v části obce Pohorská Ves,
mají PSČ Pohorská Ves.
Byly aktualizovány údaje o PSČ a k nim doplněny názvy pošt v částech obcí dle stavu k 1.3.2012. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k
domům v části obce. V položkách PSC a NAZPOSTA se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ a k němu patřící název pošty (s příslušností k
největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.).
V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 a navazujících položkách NAZPOSTA_2 až NAZPOSTA_8 jsou vazby na další PSČ podle klesající
významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z dat
České pošty, s.p., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem k 1.12.2011 došlo ke změně u 81
částí obce, z toho u 10 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ. Pozoruhodné je, že v databázích České pošty, s.p. je u
91 částí obce uvedeno PSČ pošty, která neexistuje v seznamu pošt: 43001 Chomutov 1, 40002 Ústí nad Labem 2 a 40340 Ústí nad Labem 19.
ČÁSTI OBCE A ČÁSTI OBCE DÍLY (ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ) 12b
V číselníku částí obcí COBE.dbf (části obce evidenční) a číselníku částí obcí dílů COB.dbf (části obce statistické) jsou tyto shodné změny:
Vznikly tři nové části obce a části obce dílu:
KOD_CAST_DIL,NAZCOB,
KOD_CAST,NAZCOBE,

IČOB, NAZOB, změna od:

V okrese 5202 Jičín, v obci 573248 Nová Paka, s účinností od 11.6.2012, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se vytváří nová část obce a část obce díl 32992 4 Zlámaniny, vyčleněním z části obce a části obce dílu 10516 3 Vlkov; nová část obce je svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ a ZSJ dílem 32992 4 0 (UO 025-N) Zlámaniny a má PSČ 509 01.
V okrese 4207 Ústí nad Labem, v obci 568015 Chlumec, s účinností od 19.9.2012, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se
vytváří nová část obce a část obce díl 04798 8 Hrbovice, vyčleněním z části obce a části obce dílu 05179 9 Chlumec; nová část obce je
svým vymezením shodná s k.ú. 64798 5 Hrbovice a se ZSJ a ZSJ dílem 04798 8 0 Hrbovice a má PSČ 403 39.
V okrese 5101 Česká Lípa, v obci 561606 Horní Police, s účinností od 26.10.2012, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se
vytváří nová část obce a část obce díl 41592 8 Dvorsko, vyčleněním z části obce a části obce dílu 04382 6 0 Horní Police; nová část
obce je svým vymezením shodná s nově vytvořeným dílem 2 ZSJ 04382 6 2 Horní Police díl 2 a leží na k.ú. 64382 3 Horní Police. Nová
část obce je dosud neobydlena, připravuje se přidělení jednoho č.p. a výhledově výstavba několika dalších objektů. Nová část obce bude mít PSČ 471 06.

Zanikly tři části obce a části obce dílu:
KOD_CAST_DIL,NAZCOB,
KOD_CAST,NAZCOBE,

IČOB, NAZOB, změna od:

V okrese 7203 Vsetín, v obci 541630 Vsetín, s účinností od 26.6.2012 (platnost do 25.6.2012), na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se ruší část obce a část obce díl 18694 5 Semetín, která se slučuje do části obce 41478 6 Vsetín.
V okrese 8104 Nový Jičín, v obci 599964 Tísek, s účinností od 4.7.2012 (datum ukončení platnosti 3.7.2012), na základě rozhodnutí
obecního zastupitelstva, se ruší část obce a část obce dílu 16712 6 Karlovice, která se slučuje do části obce 16713 4 Tísek.
V okrese 3201 Domažlice, v obci 554316 Stráž, s účinností od 31.12.2012 (datum ukončení platnosti), na základě rozhodnutí obecního
zastupitelstva, se ruší část obce a část obce díl 32106 1 Šnory, která se slučuje do části obce 15633 7 Pelechy v obci 566373 Pelechy.
Je to ovšem sloučení formální, protože rušená část obce je neobydlená a jediná budova č.p. 6, byla v minulosti převedena do části obce
Pelechy v obci Pelechy.

Mění se kód dvou částí obce a částí obce dílu, s účinností od 1.7.2012, v důsledku spuštění RÚIAN jako referenčního registru:
1a) Huníkov:
V okrese 41201 Děčín, v obci 562394 Česká Kamenice, s účinností od 1.7.2012, mění se kód části obce a části obce dílu
02134 2 Huníkov na nový kód 02133 4. Jiné atributy části obce ani kód ZSJ a ZSJ dílu 02134 2 0 Huníkov se nemění.
Část obce Huníkov měla nynější nový kód 02133 4 v letech 1991-2001. Při závěrečných kontrolách revize ZSJ v rámci územní přípravy
SLDB 2001, za pomoci tehdy zcela nové kontroly lokalizace jednotlivých budov, bylo zjištěno, že tento kód je nevhodný, a proto byl
změněn. V rámci dokumentace územní přípravy SLDB 2001 (text 3502rb3.doc) byla tato změna podrobně popsána a vysvětlena (citát):
"Přehled změn navržených v rámci revize ZSJ v okrese 3502 Děčín - úpravy hranic ZSJ (3502rb3 - změny dílů a úpravy hranic ZSJ)
Změna v ZSJ a části obce Huníkov:
Mění se název ZSJ 02133 4 0 (UO 009) Huníkov v obci 02128/562394 Česká Kamenice na nový název: Huníkov-sever.
Mění se název ZSJ 02134 2 0 (UO 010) Huníkov-Sedlo v obci 02128/562394 Česká Kamenice na nový název: Huníkov.
Mění se kód části obce 02133 4 Huníkov v obci 02128/562394 Česká Kamenice na nový kód: 02134 2.
V SLDB 1970 i 1980 existovaly dvě ZSJ:
02133 4 Huníkov I v části obce Česká Kamenice a na KÚ Česká Kamenice,
02134 2 Huníkov II v části obce Huníkov a na KÚ Dolní Kamenice.
Při SLDB 1991 byla ZSJ 02133 4 Huníkov I rozšířena o část souvislé zástavby ZSJ 02134 2 Huníkov II (vytvořila díl 2) a název byl změněn na Huníkov. ZSJ 02134 2 byla zmenšena, omezena na rozptýlenou zástavbu a název byl změněn na Sedlo.
Při územní přípravě SLDB 2001 byl díl 2 ZSJ 02133 4 Huníkov převeden do ZSJ 02134 2 Sedlo (jako zaniklý díl) a název byl změněn na
Huníkov-Sedlo. Při kontrole objektů bylo ověřena shoda vymezení částí obcí s hranicí KÚ. Při těchto postupných změnách se stalo, že
ZSJ 02133 4 Huníkov leží jinde (na jiném KÚ) nežli část obce 02133 4 Huníkov. Tato chyba se nyní napravuje (ve stylu obdobných
oprav prováděných v rámci územní přípravy SLDB 2001).
ZSJ jsou nyní plně srovnatelné v období 1970-2001 (za použití zaniklého dílu v roce 1991)."
Tato oprava byla provedena v číselnících ČSÚ s účinností od 2.3.2001 (tj. symbolicky den po SLDB 2001, což byl v minulosti zavedený
způsob provedení dodatečných oprav).
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Problém vznikl tím, že registr ÚIR-ADR, provozovaný MPSV, odmítl tuto změnu převzít a odmítal ji až do ukončení své činnosti v roce
2012. Mezitím však byl neopravený kód převzat do RÚIANu a stal se referenčním kódem.
Proto nyní ČSÚ, s účinností od 1.7.2012, mění kód části obce a části obce dílu tak, aby byl shodný s kódem části obce v RÚIANu.
Uživatelé, kteří používali jako zdroj číselníky ČSÚ, si kód opraví na základě oznámení ČSÚ. Těm uživatelům, kteří rozumí historii přidělování kódů ZSJ a částí obcí a vztahu mezi nimi, je určen tento vysvětlující text.

1b) Osůvky:
V okrese V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 598810 Třinec, s účinností od 1.7.2012, mění se kód části obce a části obce dílu
17108 5 Osůvky na nový kód 17102 6. Jiné atributy části obce ani kód ZSJ a ZSJ dílu 17108 5 0 (UO 020-N) Český Puncov-Osůvky se
nemění.
Část obce Osůvky měla nynější nový kód 17102 6 v období 1.11.1995 do 1.3.2001. Při závěrečných kontrolách revize ZSJ v rámci
územní přípravy SLDB 2001, za pomoci tehdy zcela nové kontroly lokalizace jednotlivých budov, bylo zjištěno, že tento kód je nevhodný,
a proto byl změněn. V rámci dokumentace územní přípravy SLDB 2001 (text 3802rb3.doc) byla tato změna podrobně popsána a vysvětlena (citát):
"Přehled změn navržených v rámci revize ZSJ v okrese 3802 Frýdek-Místek - úpravy hranic ZSJ (3802rb3 - změny dílů a úpravy hranic
ZSJ)
Změna v ZSJ a části obce Osůvky:
Mění se název ZSJ 17102 6 0 (UO 014) Osůvky v obci 17089/598810 Třinec na nový název: Konská-Pod Osůvkou.
Mění se název ZSJ 17108 5 0 (UO 020) Český Puncov v obci 17089/598810 Třinec na nový název: Český Puncov-Osůvky.
Mění se kód části obce 17102 6 Osůvky v obci 17089/598810 Třinec na nový kód: 17108 5.
a) V městě Třinci byly při SLDB 1970 vymezeny mj.:
ZSJ 17102 6 0 Osůvky v části obce Konská na KÚ Konská,
ZSJ 17108 5 0 Český Puncov v části obce Český Puncov na KÚ Český Puncov.
b) S účinností k 1.1.1980 zanikla část obce Český Puncov a současně vznikla mj. část obce Třinec IV-Osůvky.
c) Při SLDB 1980 a 1991 existovaly mj.:
ZSJ 17102 6 0 Osůvky v části obce Konská na KÚ Konská,
ZSJ 17108 5 0 Český Puncov v části obce Třinec IV-Osůvky na KÚ Český Puncov.
d) Část obce Třinec IV-Osůvky dostala při založení číselníku částí obcí v roce 1992 kód 41322 4.
d) S účinností od 1.11.1995 byl název části obce Třinec IV-Osůvky změněn na nový název Osůvky.
e) Část obce Osůvky dostala nový kód 17102 6.
f) Dosavadní situace byla tedy taková, že ZSJ a část obce Osůvky měly stejný název a stejný kód, ačkoliv ležely jinde (na různém KÚ).
g) Tato chyba se nyní napravuje (ve stylu obdobných oprav prováděných v rámci územní přípravy SLDB 2001).
Změny byly potvrzeny na základě údajů ČSÚ pracoviště Frýdek-Místek, který záležitost ověřil projednáním s MěÚ Třinec a s Katastrálním úřadem v Třinci a navrhl řešení z námětů dodaných Terplanem."
Tato oprava byla provedena v číselnících ČSÚ s účinností od 2.3.2001 (tj. symbolicky den po SLDB 2001, což byl v minulosti zavedený
způsob provedení dodatečných oprav).
Problém vznikl tím, že registr ÚIR-ADR, provozovaný MPSV, odmítl tuto změnu převzít a odmítal ji až do ukončení své činnosti v roce
2012. Mezitím však byl neopravený kód převzat do RÚIANu a stal se referenčním kódem.
Proto nyní ČSÚ, s účinností od 1.7.2012, mění kód části obce a části obce dílu tak, aby byl shodný s kódem části obce v RÚIANu.
Uživatelé, kteří používali jako zdroj číselníky ČSÚ, si kód opraví na základě oznámení ČSÚ. Těm uživatelům, kteří rozumí historii přidělování kódů ZSJ a částí obcí a vztahu mezi nimi, je určen tento vysvětlující text.

Změnilo se vymezení a tím počet obyvatel 1991 a 2001 u následujících částí obce a částí obce dílů. Ve většině případů se jedná o změnu
nebo opravu příslušnosti ZSJ nebo ZSJ dílu do části obce.
KOD_CAST, NAZCOBE,
KOD_CAST_DIL,NAZCOB,

OB91, dř. OB91 OB01, dř.OB01,
OB91, dř. OB91 OB01, dř. OB01

41478 6 Vsetín
24 571 24 197 24 002 23 597
v obci 541630 Vsetín v okrese 7203 Vsetín, v důsledku zrušení části obce 18694 5 Semetín.
16713 4 Tísek
868
786
882
793
v obci 599964 Tísek v okrese 8104 Nový Jičín, v důsledku zrušení části obce 16712 6 Karlovice.

Změnila se příslušnost 2 částí obce a částí obce dílu do obce (od 1.1.2013):
KODCOB+KC=KOD_CAST_D,NAZCOBE v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
KODCOBE+KCE=KOD_CAST,NAZCOB,
17650 8 Krhová
12545 8 Poličná

nově v obci 500062 Krhová
okr. 7203 Vsetín,
nově v obci 500071 Poličná
okr. 7203 Vsetín,
dříve v obci 545058 Valašské Meziříčí, okr. 7203 Vsetín.

Změnilo se nebo bylo doplněno pořadové číslo části obce v obci:
KODCOB+KC=KOD_CAST_D
NAZCOB
PORCOB,dř.PORCOB, v obci (ICOB,NAZOB),od:
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32992 4 Zlámaniny

013 (nová)

573248 Nová Paka

11.6.2012

41478 6 Vsetín

003 004

541630 Vsetín

26.6.2012

16713 4 Tísek

001 002

599964 Tísek

04798 8 Hrbovice

002 (nová)

568015 Chlumec

4.7.2012
19.9.2012

05179 9 Chlumec
15581 1 Stradov
02328 1 Střížovice
19449 2 Žandov

003
004
005
006

002
003
004
005

568015 Chlumec
568015 Chlumec
568015 Chlumec
568015 Chlumec

19.9.2012
19.9.2012
19.9.2012
19.9.2012

41592 8 Dvorsko
04382 6 Horní Police
32250 4 Pod Školou
04383 4 Podlesí

001 (nová)
002 001
003 002
004 003

561606 Horní Police
561606 Horní Police
561606 Horní Police
561606 Horní Police

17650 8 Krhová

001 005

500062 Krhová

1.1.2013

12545 8 Poličná

001 008

500071 Poličná

1.1.2013

08115 9 Lhota
41482 4 Podlesí
41481 6 Valašské Meziříčí

005 006
006 007
007 009

545058 Valašské Meziříčí
545058 Valašské Meziříčí
545058 Valašské Meziříčí

1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013

26.10.2012
26.10.2012
26.10.2012
26.10.2012

Tato položka je různá v souboru částí obce (COBE.dbf) a souboru částí obce dílů (COB.dbf). Položka pořadí části obce (PORCOBE) v obci není uváděna v lexikonech obcí, protože nesplňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků (nebere ohled na městské obvody a městské části v Praze a v územně členěných statutárních městech).
Změnilo se nebo bylo doplněno pořadové číslo části obce dílu v obci (ZÚJ):
KODCOB+KC=KOD_CAST_D
NAZCOB
PORCOB,dř.PORCOB, v obci (ICOB,NAZOB),od:
32992 4 Zlámaniny

13 (nová)

573248 Nová Paka

11.6.2012

41478 6 Vsetín

03 04

541630 Vsetín

26.6.2012

16713 4 Tísek

01 02

599964 Tísek

04798 8 Hrbovice
05179 9 Chlumec
15581 1 Stradov
02328 1 Střížovice
19449 2 Žandov

02 (nová)
03 02
04 03
05 04
06 05

568015 Chlumec
568015 Chlumec
568015 Chlumec
568015 Chlumec
568015 Chlumec

41592 8 Dvorsko
04382 6 Horní Police
32250 4 Pod Školou
04383 4 Podlesí

01 (nová)
02 01
03 02
04 03

561606 Horní Police
561606 Horní Police
561606 Horní Police
561606 Horní Police

17650 8 Krhová

01 05

500062 Krhová

1.1.2013

12545 8 Poličná

01 08

500071 Poličná

1.1.2013

08115 9 Lhota
41482 4 Podlesí
41481 6 Valašské Meziříčí

05 06
06 07
07 09

545058 Valašské Meziříčí
545058 Valašské Meziříčí
545058 Valašské Meziříčí

1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013

4.7.2012
19.9.2012
19.9.2012
19.9.2012
19.9.2012
19.9.2012
26.10.2012
26.10.2012
26.10.2012
26.10.2012

Pozn.: Pořadové číslo je dáno abecedním pořadím názvu části obce.

Tato položka je různá v souboru částí obce (COBE.dbf) a souboru částí obce dílů (COB.dbf). Pouze položka části obce dílu (PORCOB)
v obci (ZÚJ) je uváděna v lexikonech obcí, protože splňuje podmínku hierarchické skladebnosti územních celků. Je to vlastně správněji pořadí v rámci ZÚJ (základní územní jednotky), protože v Praze a v územně členěných statutárních městech jde o pořadí v městském obvodu nebo městské části. Uvedené změny se však těchto případů většinou netýkají, takže lze zjednodušeně hovořit o pořadí v rámci obce.
Byly aktualizovány údaje o PSČ a k nim doplněny názvy pošt v částech obcí dle stavu k 1.3.2013. Jsou to údaje o všech PSČ, které patří k
domům v části obce. V položkách PSC a NAZPOSTA se uvádí buď jediné nebo hlavní PSČ a k němu patřící název pošty (s příslušností k
největšímu počtu domů), případně pošta v místě, pokud je adresní poštou a pokud jsou na toto PSČ vázány nějaké adresy (domy s č.p.).
V dalších položkách PSC_2 až PSC_8 a navazujících položkách NAZPOSTA_2 až NAZPOSTA_8 jsou vazby na další PSČ podle klesající
významnosti (klesajícího počtu domů, s přihlédnutím k počtu domů s číslem popisným anebo evidenčním). Údaje jsou přebírány z dat
České pošty, s.p., přičemž zjevné chyby (pokud je lze odhalit), jsou ignorovány. V porovnání se stavem k 1.3.2012 došlo ke změně u 273
částí obce, z toho u 22 částí obce se změna týkala jediného nebo hlavního PSČ. Pozoruhodné je, že v databázích České pošty, s.p. je u
několika částí obce uvedeno PSČ pošty, která neexistuje v seznamu pošt.
ČÁSTI OBCE A ČÁSTI OBCE DÍLY (ČÁSTI OBCE EVIDENČNÍ A STATISTICKÉ) 13a
Byly doplněny nové položky OB11, OB11OBV (obě představují počty obyvatel k 26.3.2011 ve vymezení k 1.1.2013 z údajů SLDB podle
obvyklého pobytu) a OB11TRV (podle trvalého pobytu).
Doplněna položka VYMERU (odhadnutá výměra podle GIS) v obou souborech COB i COBE, jako součet výměr ZSJ nebo ZSJ dílů, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2012 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2013. Je to údaj orientační,
protože části obce jsou jednotkami evidenčními, nikoliv územními, přesto mají v RSO vymezení jakožto soubor sčítacích obvodů a také
ZSJ dílů.
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf.
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KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 96a
vzniklo 1 nové KÚ

Javorná u Polomi (obec Čachrov, okres Klatovy)

byl upraven název 2 KÚ

Hracholusky nad Berounkou, dříve Hracholusky u Rakovníka (okres Rakovník)
Petrovice u Uhelné Příbramě, dříve Petrovice u Uhelné Příbrami (okres Havlíčkův Brod)

změnila se příslušnost do obce u 11 KÚ
změnila se příslušnost do okresu u 76 KÚ v důsledku revize souřadnic byly opraveny souřadnice definičních bodů 35 KÚ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 96b
zaniklo 1 KÚ

Horní Vražné (okres Nový Jičín) - sloučeno s KÚ Dolní Vražné v KÚ Vražné u Oder

byl upraven název 22 KÚ v důsledku podrobnější vzájemné kontroly názvů z podkladů Terplanu, ČSÚ a Zeměměřického úřadu a dále porovnáním s názvy obcí, částí obcí a ZSJ:
Hájek u Uhříněvsi, dříve Hájek (Praha hl.m.)
Nedvězí u Říčan, dříve Nedvězí (Praha hl.m.)
Újezd u Průhonic, dříve Újezd (Praha hl.m.)
Tomice u Dolních Kralovic, dříve Tomice I (okres Benešov)
Tomice u Votic, dříve Tomice II (okres Benešov)
Dráchov, dříve Drachov (okres Pelhřimov)
Mokrá u Chyší, dříve Mokrá u Chýší (okres Karlovy Vary)
Javorná u Polomu, dříve Javorná u Polomi (okres Klatovy)
Třebýcina, dříve Třebycina (okres Klatovy)
Hracholusky nade Mží, dříve Hracholusky Nade Mží (okres Plzeň-sever)
Trpísty, dříve Trpisty (okres Tachov)
Hrádečná, dříve Hradečná (okres. Chomutov)
Denětice, dříve Denetice (okres Chomutov)
Domina, dříve Domína (okres Chomutov)
Přečaply, dříve Přečáply (okres Chomutov)
Svitavy-Město, dříve Svitavy Město (okres Svitavy)
Svitavy-Předměstí, dříve Svitavy Předměstí (okres Svitavy)
Jevíčko-Město, dříve Jevíčko Město (okres Svitavy)
Jevíčko-Předměstí, dříve Jevíčko Předměstí (okres Svitavy)
Svatá Kateřina, dříve Kateřina (okres Blansko)
Fulnek, dříve Fulnek-Město (okres Nový Jičín)
Vražné u Oder, dříve Dolní Vražné (okres Nový Jičín)

změnila se příslušnost do obce u 1 KÚ

Slatinice u Mostu, dříve obec Malé Březno, nyní Most – oprava

změnil se kód obce (KODOB) u 2 KÚ v důsledku změny kódu obce (viz obce) v důsledku průběžné kontroly souřadnic byly opraveny souřadnice definičních bodů 2 KÚ:
Mošnice
Štětí II (okres Litoměřice)

změnila se výměra u 1720 KÚ (z celkového počtu 13002) v důsledku převzetí aktualizovaného souboru UHDP (úhrnných hodnot druhů
pozemků) na rok 1996 ze Zeměměřického úřadu
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 97a
Vznikla 2 nová KÚ:

Kochavec v obci Slavičín (okres Zlín) - kód 65899 (IČÚTJ – identifikační číslo územně technické jednotky, tj. kód KÚ podle ČSÚ, tvoří
se připojením kontrolního znaku ke kódu KÚ: 658995),
Strnadice v obci Maršovice (okres Benešov) - kód 76210 (IČÚTJ: 762105).

Zanikla 4 KÚ:

Formberg, Stodůlky nad Křemelnou a Velký Bor nad Křemelnou v obci Prášily (okres Klatovy) - sloučena s KÚ Prášily,
Štěpanice II v obci Hartmanice (okres Klatovy) - sloučeno s KÚ Kundratice II.

Změnila se příslušnost do obce u 4 KÚ, které tvoří novou obec Těchlovice
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 97b
Byl upraven název 1 katastrálního území:

Čmelíny, dříve Čmeliny (okres Plzeň-jih) - v důsledku změny názvu obce.

Byly aktualizovány výměry KÚ podle podkladů Zeměměřického úřadu - ke změně (údaje se uvádějí s přesností na 0,01 ha) došlo u 3420
KÚ z celkového počtu 13000 KÚ.
Byly upraveny souřadnice definičního bodu 20 KÚ v důsledku stanovení souřadnic definičních bodů částí obcí.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 98a
Vzniklo 1 katastrální území:

Plzeň 4 - v obci Plzeň (okres Plzeň-město, kód 72273 1).

Připravuje se vytvoření dalších KÚ:

Plzeň 2,Plzeň 3 (okres Plzeň-město),
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Martinov, Pustkovec (okres Ostrava-město), aj. - do registrů dosud nejsou promítnuty.

Změnil se název 2 KÚ:

Radčice u Plzně, dříve Radčice u Křimic (obec Plzeň, okres Plzeň-město),
Krabčice, dříve Krábčice (obec Dolany, okres Náchod).

Změnila se příslušnost do obce u 17 KÚ:

převedením 15 KÚ v důsledku vytvoření 8 nových obcí,
převedením KÚ Žibřidovice z obce Dolní Kralovice do obce Šetějovice (okres Benešov),
převedením KÚ Nechalov z obce Drhovy do obce Drevníky (okres Příbram).

Byly aktualizovány výměry KÚ podle podkladů Zeměměřického úřadu - ke změně (údaje se uvádějí s přesností na 0,01 ha) došlo u 3051
KÚ z celkového počtu 13001 KÚ.
Byly upraveny souřadnice definičního bodu 1 KÚ
Mokřany u Velkých Popovic v obci Velké Popovice, okres Praha-východ v důsledku změny souřadnic části obce (a ZSJ).

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 98b
Změnil se název 12 KÚ:

Železná Ruda, dříve Železná Ruda I (obec Železná Ruda, okres Klatovy), *1),
Alžbětín, dříve Železná Ruda II (obec Železná Ruda, okres Klatovy), *1),
Rosička, dříve Rosíčka (obec Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec), *4),
Líšina, dříve Líšiná (obec Líšina, okres Plzeň-jih), *4),
Kuřívody, dříve Kuřivody (obec Ralsko, okres Česká Lípa), *1),
Hoštka u Roudnice nad Labem, dříve Hošťka u Roudnice nad Labem (obec (Hoštka, okres Litoměřice), *1),
Malešov u Hoštky, dříve Malešov u Hošťky (obec Hoštka, okres Litoměřice), *2),
Velešice u Hoštky, dříve Velešice u Hošťky (obec Hoštka, okres Litoměřice), *2),
Hřídelec, dříve Hřidelec (obec Lázně Bělohrad, okres Jičín), *4),
Drvalovice, dříve Drválovice (obec Vanovice, okres Blansko), *1),
Ořešín, dříve Ořesín (obec Brno, okres Brno-město), *1),
Říkovice u Přerova, dříve Řikovice u Přerova (obec Říkovice, okres Přerov), *3).

změny ad *1) byly provedeny na základě hlášení katastrálních inspektorátů zaslaných ČSÚ,
změny ad *2) byly provedeny na základě informací z katastrálního úřadu,
změna ad *3) byla provedena podle Zpravodaje ČÚZK,
změny ad *4) byly provedeny v důsledku kontrol (případy, kdy název KÚ podle podkladů Zeměměřického úřadu je v souladu s názvem
části obce, přestože dosud není opraven v registru ÚTJ, vedených ČSÚ - jedná se ve všech případech pouze o opravy diakritiky, nikoliv o
změny názvů).
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 99a
Vznikla 3 katastrální území:

Martinov ve Slezsku, kód 71537 9,
Pustkovec, kód 71530 1,
Třebovice ve Slezsku, kód 71543 3,vyčleněním z KÚ Poruba-Sever, kód 71522 1 (dříve 71543 3), obec Ostrava, okres Ostrava-město.
K tomu je třeba upozornit, že nově vytvořené (resp. obnovené) KÚ Třebovice ve Slezsku přebírá kód, který dosud patřil KÚ PorubaSever KÚ Poruba-Sever má změnu kódu (dříve 71543 3, nyní 71522 1). Toto neobvyklé řešení je podepřeno několika vzájemně souhlasnými důvody: KÚ Poruba-Sever vzniklo v 70-tých letech sloučením původně samostatných KÚ Martinov ve Slezsku, Pustkovec a
Třebovice ve Slezsku a převzalo kód původního KÚ Třebovice ve Slezsku. V současné době provádí Katastrální úřad Ostrava-město
obnovu tří uvedených KÚ, jejímž cílem je ztotožnit vymezení KÚ s vymezením městských obvodů Martinov, Pustkovec a Třebovice. Přidělení kódů je k tomu prvním krokem. Kód 71543 3 je odvozen od kódu ZSJ Třebovice (11543 6), Kód 71543 3 byl až dosud kódem ÚTJ
(územně technické jednotky) Poruba-Sever 22, která měla vymezení shodné s vymezením městského obvodu Třebovice, Zbylé území
KÚ Poruba-Sever sestává ze dvou ÚTJ: Poruba-Sever 4 s kódem 71522 1 (v městském obvodu Poruba) a Poruba-Sever 21 s kódem
71545 0 (v městském obvodu Svinov). Vzhledem k tomu, že druhá ÚTJ výhledově zanikne sloučením s KÚ Svinov, musí zbylé KÚ Poruba-Sever převzít dosavadní kód ÚTJ Poruba-Sever 4, tj. 71522 1, alespoň do té doby, dokud nezanikne i toto KÚ.

Změnil se název 4 KÚ:

Liha, dříve Líha (obec Suchodol, okres Příbram, kód 75919 8),
Chrášťovice u Mladotic, dříve Chrasťovice u Mladotic, (obec Mladotice, (okres Plzeň-sever, kód 69714 1),
Blšany u Loun, dříve Blšany u Chlumčan (obec Blšany u Loun, okres Louny, kód 65174 5),
Svinov, dříve Poruba-Jih (obec Ostrava, okres Ostrava-město, kód 71550 6), ve všech případech na základě rozhodnutí katastrálních
orgánů.

Změnila se příslušnost do obce u 8 KÚ:

převedením 7 KÚ v důsledku vytvoření 4 nových obcí a zániku 2 obcí:
Rabštejnská Lhota, dříve obec Sobětuchy, nyní Rabštejnská Lhota (okres Chrudim, kód 73715 1, od 1.1.1999),
Smrkový Týnec, dříve obec Sobětuchy, nyní Rabštejnská Lhota (okres Chrudim, kód 73716 0, od 1.1.1999),
Petrůvka u Slavičína, dříve Slavičín, nyní Petrůvka (okres Zlín, kód 72039 9, od 1.1.1999),
České Milovy, dříve obec České Milovy, nyní Křižánky (okres Žďár n. S., kód 69522 0, od 1.1.1999),
Bravantice, dříve obec Bílovec, nyní Bravantice (okres Nový Jičín, kód 60973 1, od 1.1.1999),
Tábor ve Slezsku, dříve obec Tábor, nyní Velké Heraltice (okres Opava, kód 76481 7, od 1.1.1999),
Lhota u Vsetína, dříve obec Vsetín, nyní Lhota u Vsetína (okres Vsetín, kód 68124 5, od 1.1.1999),
převedením KÚ mezi obcemi:
Valtířov u Nového Kramolína, dříve obec Poběžovice, nyní Nový Kramolín (okres Domažlice, kód 70780 5, od 1.1.1999), jedná se o
nápravu chyby (běžné zvláště z let 1990-1992), která vzniká tím, že při publikování administrativních změn v Ústředním věstníku ČR se
neuvádí KÚ, na kterých není žádná část obce. Protože se úřední rozhodnutí Ministerstva vnitra o "prázdných" KÚ nezmiňuje, velice často se nově vzniklá obec (k níž kdysi prázdné KÚ patřilo) a původní obec nemohou dohodnout, do které obce příslušné KÚ patří. Např.
teprve v roce 1997 byl dořešen sedmiletý spor o KÚ Žibřidovice mezi obcemi Dolní Kralovice a Šetějovice (okres Benešov).

Byly aktualizovány výměry KÚ podle podkladů Zeměměřického úřadu - ke změně (údaje se uvádějí s přesností na 0,01 ha) došlo u 2954
KÚ z celkového počtu 13004 KÚ.
Dosud není určena výměra následujících KÚ, tj. není provedeno vyčlenění z původního KÚ:
Horky (obec Horky, okres Kutná Hora, kód 72640 1), z KÚ Potěhy (obec Potěhy, kód 72641 9),
Valovice (obec Katusice, okres Mladá Boleslav, kód 75880 9), z KÚ Sudoměř(obec Sudoměř, kód 75879 5),
Strýčice (obec Strýčice, okres České Budějovice, kód 73856 5), z KÚ Radošovice u Českých Budějovic (obec Radošovice, kód
73855 7),
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Obora u Radobytec (obec Cerhonice, okres Písek, kód 61759 8), z KÚ Radobytce (obec Mirotice, kód 61760 1),
Třešně (obec Záhoří, okres Písek, kód 79003 6), z KÚ Chrastiny (obec Dolní Novosedly, kód 79000 1).

Nově vytvořená KÚ v Ostravě nemají rovněž dosud stanovenou výměru, protože proces jejich vymezení teprve započal.
Uvedena jsou pouze KÚ, která existují v registrech, nikoliv známé případy,kdy část obce leží na KÚ, patřící k jiné obci a není dosud stanoveno, zda tam vznikne nové KÚ nebo dojde k úpravě hranic stávajících KÚ (nebo případně k úpravě vymezení obce).
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 99b
Zaniklo 1 katastrální území:

Valovice,obec Katusice (okres Mladá Boleslav, kód 75880 9), které vzniklo formálně v roce 1990 jako část katastrálního území Sudoměř, která přešla administrativní změnou do obce Katusice. Pro neochotu obcí shodnout se na průběhu hranice katastrálního území a
tím i obcí se nepodařilo tuto hranici stanovit. Katastrální úřad v Mladé Boleslavi proto nakonec požádal o vyřazení katastrálního území z
registrů. Znamená to, že vzniká další případ, kdy část obce (Valovice) patří do jedné obce (Katusice), ale leží na katastrálním území náležejícím do jiné obce (Sudoměř).

Změnil se (resp. byl upraven) název 4 KÚ:

Bílina-Újezd, dříve Bílina Újezd - obec Bílina (okres Teplice, kód 60428 3),
Želivsko, dříve Želívsko - obec Želivsko (okres Svitavy, kód 79629 8),
Poruba-sever, dříve Poruba-Sever - Ostrava (kód 71522 1),
Kelč-Nové Město, dříve Kelč Nové Město - obec Kelč (okres Vsetín, kód 66475 8),
Kelč-Staré Město, dříve Kelč Staré Město - obec Kelč (okres Vsetín, kód 66476 6).
V případě Želivska byla změna realizována (po předběžné konzultaci s Katastrálním úřadem ve Svitavách) v důsledku změny názvu obce, v ostatních případech v důsledku kontroly názvů (ve spolupráci s ČSÚ, dále na základě konzultace s odborným názvoslovným pracovištěm ČÚZK a jednotlivé případy byly ověřeny v Základní mapě 1:50 000).

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 00a
Do registru bylo nově začleněno

143 katastrálních území v 5 vojenských újezdech. Až dosud byla používána praxe, kdy v ÚIR-ZSJ bylo v každém vojenském újezdu
uváděno pouze jediné KÚ, shodné s vojenským újezdem. Jeho název byl uváděn jako shodný s názvem obce. Nově začleněná KÚ jsou
shodná jak s KÚ, uváděnými v číselníku ÚTJ (územně technických jednotek), vedeným ČSÚ, tak s KÚ, zobrazenými v Základní mapě
1:50 000. Pouze v databázi Úhrnných hodnot druhů pozemků (Zeměměřický úřad) je ve vojenském újezdu Hradiště (okres Karlovy Vary)
uváděna výměra jmenovitě jen pro 5 KÚ a nikoliv pro 70 KÚ, které uvádějí ostatní citované číselníky. KÚ v ostatních vojenských újezdech jsou i v tomto datovém zdroji stejné.

Nově začleněná KÚ jsou:

KODOK,NAZOK,KODOB/KO/ICZUJ,NAZOB,KODKU/KK,NAZKU
3211 Příbram, 00981 4/539996 Brdy,
99001 9 Baština, 99053 1 Baštinka, 99054 0 Borovno I, 99201 1 Bratkovice I,99202 0 Buková I, 99203 8 Čenkov I,99055 8 Číčov
I, 99056 6 Dobřív I, 99204 6 Dominikální Paseky I, 99205 4 Drahlín I, 99057 4 Felbabka I, 99058 2 Hořice I, 99059 1 Hrachoviště,
99060 4 Hvozdec I, 99061 2 Chaloupky I, 99206 2 Jince, 99062 1 Kolvín, 99207 1 Křešín I, 99063 9 Kvaň I, 99208 9 Láz I , 99064 7
Malá Víska I, 99065 5 Mirošov I, 99066 3 Míšov I, 99209 7 Nepomuk I, 99210 1 Obecnice I, 99211 9 Ohrazenice I, 99067 1 Podluhy
I, 99212 7 Sádek I, 99068 0 Skořice I, 99069 8 Strašice I, 99070 1 Štítov I, 99071 0 Těně I, 99072 8 Trokavec I, 99075 2 Velcí, 99213
5 Věšín I, 99214 3 Vranovice I, 99073 6 Záběhlá, 99074 4 Zaječov I.
3302 Český Krumlov, 00715 3/545422 Boletice,
99169 4 Arnoštov u Českého Krumlova, 99173 2 Jablonec u Českého Krumlova , 99177 5 Ondřejov u Českého Krumlova, 99174
1 Polná u Českého Krumlova , 99182 1 Třebovice u Českého Krumlova, 99181 3 Uhlíkov u Českého Krumlova .
3403 Karlovy Vary, 04746 5/555177 Hradiště,
99076 1 Albeřice u Hradiště, 99077 9 Bražec 2 u Hradiště, 99077 9 Bražec 2 u Hradiště, 99078 7 Březina u Hradiště, 99079 5 Činov u Hradiště, 99080 9 Dlouhá u Hradiště, 99081 7 Dlouhý Luh u Hradiště, 99081 7 Dlouhý Luh u Hradiště, 99081 7 Dlouhý Luh
u Hradiště, 99082 5 Dobřenec 1 u Hradiště, 99083 3 Doupov u Hradiště, 99084 1 Doupovské Mezilesí u Hradiště, 99085 0 Háj u
Hradiště, 99086 8 Heřmanov u Hradiště, 99087 6 Hluboká u Hradiště, 99088 4 Holetice u Hradiště, 99089 2 Horní Lomnice u Hradiště, 99090 6 Humnice u Hradiště, 99091 4 Hůrka u Hradiště, 99092 2 Javorná u Hradiště, 99093 1 Jeseň u Hradiště, 99094 9
Jindřichov u Hradiště, 99095 7 Jírov u Hradiště, 99096 5 Kadaňský Rohozec 1 u Hradiště, 99097 3 Kojetín 1 u Hradiště, 99098 1
Konice 1 u Hradiště, 99099 0 Kotvina 1 u Hradiště, 99100 7 Kozlov u Hradiště, 99101 5 Krupice 1 u Hradiště, 99102 3 Lestkov 1 u
Hradiště, 99103 1 Lipoltov u Hradiště, 99104 0 Litoltov u Hradiště, 99105 8 Lochotín u Hradiště, 99106 6 Lučiny u Hradiště,
99106 6 Lučiny u Hradiště, 99106 6 Lučiny u Hradiště, 99106 6 Lučiny u Hradiště, 99107 4 Maleš u Hradiště, 99108 2 Malý Hlavákov u Hradiště, 99109 1 Martinov u Hradiště, 99110 4 Mětikalov u Hradiště, 99111 2 Mlýnská u Hradiště, 99112 1 Nová Ves 1 u
Hradiště, 99113 9 Obrovice u Hradiště, 99114 7 Okounov 1 u Hradiště, 99115 5 Oleška u Hradiště, 99116 3 Oslovice 1 u Hradiště, 99117 1 Ostré u Hradiště, 99119 8 Pastviny u Zakšova, 99118 0 Pastviny 2 u Hradiště, 99120 1 Petrov u Hradiště, 99121 0
Podbořanský Rohozec 1, 99122 8 Prachomety u Hradiště, 99123 6 Radnice u Hradiště, 99124 4 Radošov u Hradiště, 99125 2 Ratiboř u Hradiště, 99126 1 Růžová u Hradiště, 99127 9 Řednice u Hradiště, 99128 7 Sedlec 2 u Hradiště, 99129 5 Stará Ves u Hradiště, 99130 9 Suchý Důl 1 u Hradiště, 99027 2 Svatobor u Hradiště, 99028 1 Tis u Luk, 99029 9 Tocov u Hradiště, 99030 2 Trmová u Hradiště, 99031 1 Tunkov u Hradiště, 99032 9 Tureč u Hradiště, 99033 7 Valov u Hradiště, 99034 5 Velká Lesná 2 u Hradiště, 99035 3 Víska u Hradiště, 99036 1 Vlkaň 1 u Hradiště, 99037 0 Zakšov u Hradiště, 99038 8 Žďár u Hradiště, 99039 6 Ždov 1
u Hradiště, 99040 0 Žebletín u Hradiště.
3712 Vyškov, 01412 5/592935 Březina,
99186 4 Doubrava, 99187 2 Kotáry , 99188 1 Osina , 99189 9 Pulkava, 99190 2 Žbánov.
3805 Olomouc, 09342 4/503941 Město Libavá,
99006 0 Bělá u Města Libavá, 99007 8 Čermná u Města Libavá, 99008 6 Dřemovice, 99009 4 Heroltovice, 99010 8 Heřmánky u
Města Libavá, 99011 6 Jestřabí, 99004 3 Kozlov u Města Libavá, 99005 1 Luboměř pod Strážnou, 99012 4 Mastník u Města Libavá, 99013 2 Milovany, 99014 1 Nepřívaz, 99015 9 Nová Ves u Města Libavá, 99016 7 Olejovice, 99002 7 Olověná, 99017 5 Předměstí Libavá, 99018 3 Ranošov, 99019 1 Rudoltovice, 99020 5 Slavkov u Města Libavá, 99021 3 Smilov u Města Libavá, 99022 1
Stará Voda u Města Libavá, 99023 0 Údolná, 99024 8 Varhošť, 99025 6 Velká Střelná, 99026 4 Vojnovice.

Celkový počet KÚ se tím zvýšil z 13003 na 13146.
Došlo ke změně názvu KÚ:

Padrť, dříve Brdy, obec Brdy, okres Příbram - rozčleněním vojenských újezdů, název KÚ byl vždy Padrť, ale toto KÚ při nečlenění vojenských újezdů bylo nositelem kódu ZSJ, obce a tím i jediného KÚ (v rámci vojenského újezdu Brdy žádné z KÚ nemá název Brdy).
Chlistov, dříve Chlístov, obec Chlistov, okres Klatovy - podle názvu obce, Štěpanice, dříve Štěpanice I, obec Hartmanice, okres Klatovy - jako důsledek zrušení KÚ Štěpanice II, kdy římská číslice ztratila opodstatnění.
Čistěves, dříve Číštěves, obec Čistěves, okres Hradec Králové - podle názvu obce.
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Pikárec, dříve Pikarec, obec Pikárec, okres Žďár n.S. - podle názvu obce,
Dubina u Ostravy, dříve Dubina, okres Ostrava-město - název změněn v souladu se zásadou ČÚZK, že název KÚ má být unikátní v
rámci ČR.

Došlo ke změně příslušnosti 9 KÚ do obce v důsledku vzniku 7 nových obcí (uveden kód okresu, kód KÚ, kontrolní znak, název KÚ, kód
obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce):
KODOK,KODKU,KK,NAZKU
3207 74836 6 Otradovice
3207 74838 2 Skorkov
3403 72059 3 Pila
3701 75282 7 Spešov
3712 69997 7 Mouřínov
3705 65899 5 Kochavec
3705 74088 8 Rokytnice u Slavičína
3802 74116 7 Ropice
3808 65940 1 Jezernice

KODOB,KO/IČZÚJ,NAZOB
14838 5/557030 Skorkov,
14838 5/557030 Skorkov,
12059 6/556947 Pila,
15282 0/556963 Spešov ,
09997 0/557048 Mouřínov,
14088 1/556980 Rokytnice,
14088 1/556980 Rokytnice,
14116 0/556971 Ropice ,
05940 4/556998 Jezernice.

Došlo k úpravě (většinou malé) souřadnic definičního bodu 4786 KÚ ve
vazbě na úpravu souřadnic definičního bodu ZSJ při revizi. Přitom bylo kontrolováno, aby definiční body s nově stanovenými souřadnicemi
(stále ještě na 100 m) se vždy nacházely uvnitř KÚ v mapě 1:50 000 i 1:10 000.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 00b
Došlo ke změně kódů dvou KÚ jako výsledek sjednocení kódu KÚ, používaných Zeměměřickým úřadem a kódů KÚ z číselníku ÚTJ ČSÚ rozdíly byly způsobeny odlišným stanovení tzv. dominantní ÚTJ:
KODOK,KODKU,KK,NAZKU
dřívější KODKU+KK KODOB,KO,IČOB, NAZOB
3100 72718 1 Nové Město
72707 5
12702 7/554782 Praha (kód byl dříve odvozen od ÚTJ Nové Město 1,
nyní od ÚTJ Nové Město 2)
3100 72716 4 Vinohrady
73231 1
12702 7/554782 Praha
(kód byl dříve odvozen od ÚTJ Vinohrady 10, nyní od ÚTJ Vinohrady 2).

Došlo ke změně názvu 67 KÚ jako výsledek kontrol a následných oprav, které prováděl na podzim 2000 Zeměměřický úřad (údaje převzaty z podkladů Zeměměřického úřadu).:
KODOK,KODKU,NAZKU, dřívější NAZKU, KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3201 73707 1 Zaječice
Zaječice u Pyšel
13705 7/538680 Pyšely
3204 70809 7 Konojedy
Konojedy u Nučic
10809 0/564761 Konojedy
3207 70583 7 Nová Ves u Bakova nad Jizerou Nová Ves u Bakova
10583 0/571806 Nová Ves u Bak.
3210 62483 7 Sázava u Davle
Sázava I u Davle
02481 3/539163 Davle
3210 64754 3 Hradištko pod Medníkem
Hradišťko pod Medníkem
04754 6/539252 Hradištko
3210 71974 9 Sázava u Petrova
Sázava II u Petrova
11975 0/539546 Petrov
3303 79717 1 Žíteč
Žiteč
05163 2/546461 Chlum u Třeb.
3303 70533 1 Vlčetínec
Vlčetinec
10533 3/598640 Vlčetínec
3307 68625 5 Zahorčice u Lnář
Zahorčice u Lnářů
08624 0/551350 Lnáře
3307 71289 2 Jemnice u Oseka
Jemnice u Oseku
11291 7/551562 Osek
3307 71292 2 Petrovice u Oseka
Petrovice u Oseku
11291 7/551562 Osek
3401 66858 3 Zichov
Zíchov
06857 8/553816 Koloveč
3401 72288 0 Zámělíč
Zámělič
12286 6/554111 Poběžovice
3401 75356 4 Ohučov
Ohůčov
15357 5/554294 Staňkov
3407 77437 5 Hvožďany u Úněšova
Hvožďany u Únešova
17440 8/559563 Úněšov
3407 77438 3 Lípa u Úněšova
Lípa u Únešova
17440 8/559563 Úněšov
3407 77439 1 Podmokly u Úněšova
Podmokly u Únešova
17440 8/559563 Úněšov
3403 79872 0 Bražec
Bražec 1
00675 1/555029 Bochov
3403 99077 9 Bražec u Hradiště
Bražec 2 u Hradiště
04746 5/555177 Hradiště
3502 78011 1 Příbram pod Bukovou horou Příbram pod Bukovou
18014 9/562921 Verneřice
3503 77325 5 Pastviny
Pastviny 1
06168 9/563102 Kadaň
3503 66214 3 Načetín
Načetín I
06211 1/563111 Kalek
3503 66564 9 Lestkov u Klášterce nad Ohří Lestkov 2 u Klášterce nad Ohří 06562 5/563129 Klášterec n.O.
3503 66567 3 Suchý Důl u Klášterce nad Ohří Suchý Důl 2 u Klášterce nad Ohří 06562 5/563129 Klášterec n.O.
3503 66569 0 Velká Lesná
Velká Lesná 1
06562 5/563129 Klášterec n.O.
3503 69225 5 Dobřenec
Dobřenec 2
09228 2/563218 Mašťov
3503 69227 1 Konice u Mašťova
Konice 2 u Mašťova
09228 2/563218 Mašťov
3503 70948 4 Kotvina
Kotvina 2
10950 9/563269 Okounov
3503 70949 2 Krupice
Krupice 2
10950 9/563269 Okounov
3503 70950 6 Okounov
Okounov 2
10950 9/563269 Okounov
3503 70951 4 Oslovice
Oslovice 2
10950 9/563269 Okounov
3503 78241 6 Háj u Vintířova
Háj 2 u Vintířova
13828 2/563323 Radonice
3503 78242 4 Kadaňský Rohozec
Kadaňský Rohozec 2
13828 2/563323 Radonice
3503 78243 2 Kojetín u Radonic
Kojetín 2 u Radonic
13828 2/563323 Radonice
3503 78247 5 Sedlec u Radonic
Sedlec 1 u Radonic
13828 2/563323 Radonice
3506 61289 8 Brozany nad Ohří
Brozany
01289 1/564621 Brozany n.O.í
3506 70025 8 Mšené-lázně
Mšené Lázně
10025 1/565318 Mšené-lázně
3508 70602 7 Nová Ves v Horách
Nová Ves v horách
10602 0/567329 Nová Ves v H.
3501 62821 2 Doksy u Máchova jezera
Doksy u Máchova Jezera
02821 5/561495 Doksy
3504 69032 5 Vranové I
Vranové 1.díl
09030 1/563706 Malá Skála
3504 69033 3 Vranové II
Vranové 2.díl
09030 1/563706 Malá Skála
3607 60784 3 Rájec
Rajec
00781 1/576140 Borovnice
3609 76095 1 Svitavy-město
Svitavy-Město
16095 4/577731 Svitavy
3609 76096 0 Svitavy-předměstí
Svitavy-Předměstí
16095 4/577731 Svitavy
3609 65932 1 Jevíčko-město
Jevíčko-Město
05932 3/578193 Jevíčko
3609 65933 9 Jevíčko-předměstí
Jevíčko-Předměstí
05932 3/578193 Jevíčko
3701 75066 2 Sloup v Moravském krasu
Sloup v Moravském Krasu
15066 5/582352 Sloup
3701 77725 1 Suchdol v Moravském krasu Suchdol v Moravském Krasu
17726 1/582603 Vavřinec
3713 66911 3 Konice u Znojma
Konice u Znojma I
19341 1/593711 Znojmo
3811 65792 1 Javorník-město
Javorník-Město
05792 4/536148 Javorník
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3811 65795 6 Javorník-ves
3805 71050 4 Olomouc-město
3808 72646 0 Potštát-město
3809 60623 5 Raškov-dvůr
3809 60625 1 Raškov-ves
3809 72393 2 Podlesí-město
3809 76399 3 Štíty-město
3809 77478 2 Úsov-město
3802 64735 7 Hrádek
3802 65634 8 Návsí
3802 75793 4 Střítež
3803 66382 4 Karviná-město
3803 63755 6 Havířov-město
3804 70741 4 Nový Jičín-město
3804 60442 9 Bílovec-město
3810 77636 0 Valašské Meziříčí-město
3705 75007 7 Hrádek na Vlárské dráze

Javorník-Ves
Olomouc-Město
Potštát-Město
Raškov Dvůr
Raškov Ves
Podlesí-Město
Štíty-Město
Úsov-Město
Hrádek nad Olší
Návsí u Jablunkova
Střítež u Českého Tě
Karviná-Město
Havířov-Město
Nový Jičín-Město
Bílovec-Město
Valašské Meziříčí-Město
Hrádek na Vlárské Dráze

05792 4/536148 Javorník
11050 7/500496 Olomouc
12646 2/517101 Potštát
00622 0/525804 Bohdíkov
00622 0/525804 Bohdíkov
09015 8/540331 Malá Morava
16399 6/541168 Štíty
17478 5/541222 Úsov
04735 0/512176 Hrádek
05634 1/554014 Návsí
15793 7/552674 Střítež
06382 7/598917 Karviná
03755 9/555088 Havířov
10741 7/599191 Nový Jičín
00442 1/599247 Bílovec
17636 2/545058 Val. Meziříčí
15008 8/585751 Slavičín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 01a
Bylo zrušeno jedno KÚ (s účinností od 1.1.2001):

Obora u Radobytec, kód 61759 8 Obora u Radobytec, dříve v obci 01757 4/549321 Cerhonice, okres Písek. KÚ bylo převedeno do obce 09550 8/549584 Mirotice a tam zaniklo sloučením s KÚ 61760 1 Radobytce. KÚ Obora u Radobytec bylo vytvořeno (avšak pouze v
číselníku ÚTJ) v roce 1990, kdy se od obce Mirotice odloučila nová obec Cerhonice, která zahrnovala (mimo jiné) též část obce Obora u
Radobytec na KÚ Radobytce. Hranice nového KÚ Obora u Radobytec však nikdy nebyla vyměřena, a proto KÚ neexistovalo v katastru
nemovitostí. Neshoda obou obcí o průběh hranice byla ukončena převedením části obce Obora u Radobytec do obce Mirotice.

Došlo ke změně kódů dvou KÚ za účelem sjednocení kódů ZSJ a KÚ v rámci územní přípravy SLDB, na základě dohody ČSÚ a Zeměměřického úřadu. (ve všech ostatních případech byl nesoulad řešen změnou kódu ZSJ, v těchto dvou případech nebylo možné nalézt nebo
vytvořit potřebnou ZSJ).
KODOK,KODKU,KK,NAZKU dřívější KODKU+KK, KODOB,KO,IČOB, NAZOB
3402 67335 8 Krásná , 67334 0
07335 1/538795 Krásná.
3403 67867 8 Kyselka 79784 7
07867 1/555347 Kyselka.

Došlo ke změně příslušnosti 9 KÚ do obce (od 1.1.2001) v souvislosti se vznikem 8 nových obcí a zánikem jedné obce:
KODOK KODKU KK NAZKU, KODOB,KO/IČOB, NAZOB dříve v obci:
3410 76189 3 Sytno , 16189 6/557081 Sytno, dříve Stříbro.
3811 66740 4 Kobylá , 06740 7/557218 Kobylá nad Vidnavkou, dříve Žulová.
3805 74614 2 Savín , 08590 1/503444 Litovel, dříve Savín.
3709 71856 4 Pavlovice u Kojetína, 11856 7/557196 Pavlovice u Kojetína, dříve Mořice.
3802 65635 6 Písečná u Jablunkova, 05635 9/557226 Písečná, dříve Jablunkov.
3708 65732 8 Šelešovice, 05732 1/557188 Šelešovice, dříve Kroměříž.
3705 60656 1 Bohuslavice nad Vláří, 00656 4/557102 Bohuslavice nad Vláří, dříve Slavičín.
3705 68905 0 Lukoveček, 08905 2/557145 Lukoveček, Fryšták.
3705 71342 2 Ostrata , 11342 5/557170 Ostrata, dříve Zlín.

Byly aktualizovány výměry

všech KÚ podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k lednu 2001. Výměra se změnila u 3556 KÚ (uváděná s přesností na 0,01 ha),
tj. u 27% všech KÚ. Nyní zbývají v registru pouze dvě KÚ, které mají nulovou výměru, protože nemají zatím vyměřeny hranice a nejsou
uvedeny v Katastru nemovitostí:
KODOK,okres,KODKU,KK,NAZKU,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, dosud v KÚ, v obci:
3301 okres České Budějovice, 73856 5 Strýčice v obci 13856 8/536032 Strýčice, dosud jako součást KÚ 73855 7 Radošovice u Českých Budějovic v obci 13855 0/544965 Radošovice.
3305 okres Písek, 79003 6 Třešně v obci 18997 9/550027 Záhoří, dosud jako součást KÚ 79000 1 Chrastiny v obci 18996/562301 Dolní
Novosedly.
Kromě toho je v registru 65 KÚ bez výměry v rámci vojenského újezdu Hradiště v o. Karlovy Vary (z celkového počtu 70 KÚ ve vojenském újezdu Hradiště), mezi KÚ bez výměry je i KÚ Hradiště u Karlových Var.

Údaje v registru odpovídají zobrazení KÚ v mapách 1:50 000 i 1:10 000.
Došlo k úpravě (většinou malé) souřadnic definičního bodu některých KÚ ve vazbě na úpravu souřadnic definičního bodu ZSJ při revizi.
Přitom bylo kontrolováno, aby definiční body s nově stanovenými souřadnicemi (stále ještě na 100 m) se vždy nacházely uvnitř KÚ v mapě
1:50 000 i 1:10 000.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 01b
Vzniklo jedno nové KÚ (s účinností od 7.6.2001):

KODOK,KODKU,KK,NAZKU KODOB,KO/IČOB, NAZOB, od:
3801 61329 1 Slezský Kočov, obci 01330 7/551732 Moravskoslezský Kočov, od 7.6.2001. Nové KÚ vzniklo oddělením od KÚ 61316 9
Bruntál-město v obci 01316 1/597180 Bruntál. Vyřešila se tím situace, kdy při vzniku nové obce Moravskoslezský Kočov k 24.11.1990 se
jeho součástí stala část obce Slezský Kočov, která však ležela na KÚ v jiné obci. Nové KÚ je zatím bez výměry.

Došlo ke změně názvu

29 KÚ jako výsledek kontrol a následných oprav, které průběžně provádí Zeměměřický úřad (údaje převzaty z podkladů Zeměměřického
úřadu). Změny jsou vyvolány buď opravou diakritiky (a tím většinou sjednocením s názvem obce nebo části obce) nebo doplněním přívlastku, který zajišťuje jedinečnost názvu v rámci České republiky.
KODOK,KODKU,NAZKU dřívější NAZKU KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3205 72640 1 Horky u Čáslavi, dříve Horky, 12640 3/531359 Horky od 23.8.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity).
3302 69115 1 Hodonice u Malont, dříve Hodonice, 09112 0/545619 Malonty od 23.8.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity).
3302 69534 3 Žaltice, dříve Žalčice, 09531 1/545627 Mirkovice od 30.7.2001, podle změny názvu části obce.
3306 78912 7 Hlásná Lhota, dříve Hlasná Lhota, u Záblatí 18917 1/550680 Záblatí od 9.3.2001, oprava diakritiky.
3401 64495 1 Podražnice ,dříve Podrážnice, 04487 3/553671 Horšovský Týn od 22.5.2001, oprava diakritiky
3401 64595 8 Mírkovice, dříve Mirkovice, 04594 2/553689 Hostouň od 30.7.2001, oprava diakritiky
3401 65213 0 Chodov u Domažlic, dříve Chodov, 05213 2/553735 Chodov od 29.8.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity)
3401 77256 9 Úlíkov, dříve Úlikov 10296 2/599166 Němčice od 22.5.2001, oprava diakritiky
3401 75292 4 Těšovice u Kolovče, dříve Těšovice ,15291 9/554260 Srbice od 29.8.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity)
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3404 63742 4 Zálužice I , dříve Zalužice I 03727 3/556181 Hartmanice od 9.3.2001, oprava diakritiky
3406 76592 9 Těnovice, dříve Těňovice 15270 6/558362 Spálené Poříčí od 9.3.2001, oprava diakritiky
3407 65022 6 Hodoviz, dříve Hodovíz 05023 7/558931 Hvozd od 16.3.2001, oprava diakritiky
3407 73713 5 Rabštejn nad Střelou, dříve Rabštejn 09149 9/559202 Manětín od 16.3.2001, podle názvu části obce
3506 78994 1 Zahořany u Litoměřic, dříve Záhořany u Litoměřic 07608 2/565083 Křešice od 9.3.2001, oprava diakritiky
3508 63707 6 Křížatky, dříve Křižatky 08604 5/567256 Litvínov od 23.4.2001, oprava diakritiky
3509 70922 1 Křemýž, dříve Křemyž 10923 1/567761 Ohníč od 14.3.2001, oprava diakritiky
3510 72679 6 Mírkov , dříve Mirkov 12681 1/568155 Povrly od 9.3.2001, oprava diakritiky
3505 65353 5 Grabštejn , dříve Grábštejn 05354 6/564109 Chotyně od 9.3.2001, oprava diakritiky
3607 70889 5 Městec nad Dědinou, dříve Městec 10890 1/576557 Očelice od 23.8.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity)
3601 60364 3 Kladruby u Libice, dříve
Kladruby 08274 1/569020 Libice nad Doubravou od 31.7.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity)
3701 61300 2 Brťov u Černé Hory, dříve Brťov 01300 5/581381 Brťov-Jeneč od 16.3.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity)
3701 61303 7 Korbelova Lhota, dříve Korbelová Lhota 17923 0/582646 Velké Opatovice od 9.3.2001, oprava diakritiky
3808 64669 5 Hradčany na Moravě, dříve Hradčany 04669 8/513733 Hradčany od 27.8.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity)
3809 60623 5 Raškov Dvůr , dříve Raškov-dvůr 00622 0/525804 Bohdíkov od 9.3.2001, návrat k dřívějšímu názvu
3809 60625 1 Raškov Ves , dříve Raškov-ves 00622 0/525804 Bohdíkov od 9.3.2001, návrat k dřívějšímu názvu
3809 67647 1 Křižanov u Zábřeha, dříve Křížanov u Zábřeha 05041 5/536113 Hynčina od 9.3.2001, oprava diakritiky
3802 71860 2 Pazderna, dříve Pazderná 11860 5/552500 Pazderna od 9.3.2001, oprava diakritiky
3804 66268 2 Kamenka , dříve Kaménka 10908 8/599701 Odry od 9.3.2001, oprava diakritiky
3806 60938 2 Branka u Opavy, dříve Branka 00938 5/554197 Branka u Opavy od 4.1.2001 (dle ČSÚ), podle názvu obce

Došlo k úpravě (většinou malé) souřadnic definičního bodu některých KÚ ve vazbě na úpravu souřadnic definičního bodu ZSJ při revizi.
Přitom bylo kontrolováno, aby definiční body s nově stanovenými souřadnicemi (stále ještě na 100 m) se vždy nacházely uvnitř KÚ v mapě
1:50 000 i 1:10 000.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 02a
Vzniklo jedno KÚ (s účinností od 25.9.2001):

KODOK,KODKU,KK,NAZKU KODOB,KO/IČOB, NAZOB, od:
3207 61404 1 Olšina 09757 8/536326 Mnichovo Hradiště.
Nové k.ú. vzniklo oddělením od k.ú. 61401 7 Březina u Mnichova Hradiště v obci 01401 0/535567 Březina. Vyřešil se tím jeden z cca 20
případů, kdy část obce leží na k.ú., patřící do jiné obce. Katastrální území nemá dosud uvedenou výměru, protože bylo začleněno do registru katastru nemovitostí až v roce 2002 (výměry uvádějí stav k 31.12.2001).

Došlo ke změně názvu

34 KÚ jako výsledek kontrol a následných oprav, které průběžně provádí Zeměměřický úřad (údaje převzaty z podkladů Zeměměřického
úřadu). Změny jsou vyvolány buď opravou diakritiky (a tím většinou sjednocením s názvem obce nebo části obce) nebo doplněním přívlastku, který zajišťuje jedinečnost názvu v rámci České republiky.
KODOK,KODKU,KK,NAZKU dřívější NAZKU
KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3204 61494 7 Chocenice u Břežan I, dříve Chocenice 01493 1/533211 Břežany I, od 20.9.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3204 68395 7 Lipany u Vitic, dříve Lipany 18283 4/533866 Vitice, od 20.9.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3303 64564 8 Pejdlova Rosička, dříve Rosička 05757 6/546500 Jarošov nad Nežárkou, od 12.2.2002, doplnění přídavného jména (odstranění duplicity),
3305 72444 1 Soběšice u Předotic, dříve Soběšice 19809 9/509621 Předotice, od 20.9.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3404 62391 1 Čímice u Sušice, dříve Čimice 02391 4/578495 Čímice, od 29.1.2002 ,změna názvu obce a doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3404 62567 1 Matějovice u Dešenic,dříve Matějovice 02564 0/556041 Dešenice, od 29.1.2002, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3404 79595 0 Frymburk u Sušice,dříve Frymburk 19595 2/578525 Frymburk, od 29.1.2002,doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3404 65470 1 Svatá Kateřina u Chudenína,dříve Svatá Kateřina 05466 6/556386 Chudenín, od 29.1.2002, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3404 75676 8 Lukavice u Strážcova, dříve Lukavice 15680 9/557137 Strážov, od 29.1.2002, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3407 72144 1 Vrážné nad Střelou ,dříve Vrážné 12143 6/530336 Pláně, od 3.10.2001,doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3410 60372 4 Kohoutov u Bezdružic, dříve Kohoutov 00369 7/560740 Bezdružice, od 20.92001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3410 60270 1 Bernartice u Stráže,dříve Bernartice 15636 1/561207 Stráž, od 20.9.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3402 69483 5 Doubrava u Milhostova,dříve Doubrava 09481 1/554651 Milhostov, od 21.9.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3403 79872 0 Bražec u Bochova,dříve Bražec 00675 1/555029 Bochov, od 25.9.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3403 67869 4 Radošov u Kyselky,dříve Radošov 07867 1/555347 Kyselka, od 26.10.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3403 79178 4 Zbraslav u Štědré,dříve Zbraslav 16321 0/555622 Štědrá, od 25.9.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3403 77567 3 Chylice u Útviny,dříve Chylice 17570 6/555681 Útvina , od 25.9.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3409 73415 2 Chaloupky u Přebuze,dříve Chaloupky 13413 9/560596 Přebuz, od 12.12.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3506 66297 6 Kamýk u Litoměřic,dříve Kamýk 06297 9/546771 Kamýk, od 8.11.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3506 76959 2 Teplá u Třebenic,dříve Teplá 16960 9/565768 Třebenice, od 8.11.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3506 66916 4 Konojedy u Úštěku,dříve Konojedy 17553 6/565814 Úštěk, od 8.11.2001,doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3510 72676 1 Lužec u Petrova mlýna,dříve Lužec 12681 1/568155 Povrly, od 7.11.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3510 72678 8 Mašovice pod Vysokým kamenem, dříve Mašovice 12681 1/568155 Povrly, od 7.11.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3608 75724 1 Tuhaň u Stružince,dříve Tuháň u Stružince 15723 6/577545 Stružinec, od 11.3.2002, oprava diakritiky (podle názvu části
obce),
3602 68171 7 Hvozdnice u Hradce Králové,dříve Hvozdnice 08171 0/573621 Hvozdnice, od 31.1.2002, doplnění přívlastku (odstranění
duplicity),
3603 64111 1 Holešovice u Chroustovic,dříve Holešovice 05426 7/571547 Chroustovice, od 20.9.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3611 78965 8 Stříhanov,dříve Střihanov 18966 9/581194 Zádolí, od 11.3.2002, oprava diakritiky (podle názvu části obce),
3304 76584 8 Dráchov u Těmic ,dříve Dráchov 16586 7/548936 Těmice, od 8.11.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3703 65030 7 Hvozdec u Veverské Bítýšky,dříve Hvozdec 05030 0/583090 Hvozdec, od 28.1.2001, doplnění přívlastku (odstranění
duplicity),
3712 99186 4 Doubrava u Březiny,dříve Doubrava 01412 5/592935 Březina, od 3.10.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3712 61412 2 Stříbrná u Březiny,dříve Stříbrná 01412 5/592935 Březina, od 3.10.2001, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
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3809 67708 6 Kunčice pod Králickým Sněžníkem,dříve Kunčice pod Kralickým Sněžníkem, 15452 1/541079 Staré Město, od
15.11.2001, oprava diakritiky,
3809 75452 8 Staré Město pod Králickým Sněžníkem, dříve Staré Město pod Kralickým Sněžníkem, 15452 1/541079 Staré Město, od
15.11.2001, oprava diakritiky,
3803 64748 9 Hradiště pod Babí horou,dříve Hradiště 16657 0/599158 Těrlicko, od 25.9.2001,
doplnění přívlastku (odstranění duplicity).

Změnila se příslušnost šesti částí obce do obce (od 1.1.2002):
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB
3404 62099 8 Jíno
3404 62100 5 Kaliště u Červeného Poříčí
3404 62101 3 Stropčice
3410 60254 0 Lom u Stříbra
3602 72582 0 Popovice u Nechanic
3714 60495 0 Prosatín

KODOB,KO/IČOB,nová obec
16462 3/557200 Švihov
16462 3/557200 Švihov
16462 3/557200 Švihov
00253 4/560723 Benešovice
17075 5/571059 Třesovice
07768 2/595985 Kuřimská Nová Ves

KODOB,KO/IČOB,dříve obec
02099 1/542245 Jíno,
02100 8/542261 Kaliště,
02101 6/542300 Stropčice,
15783 0/561215 Stříbro,
10247 4/570451 Nechanice,
00495 2/549819 Prosatín.

Všechny souřadnice definičních bodů se uvádí s přesností na 1 m (dříve na 100 m).
Byla doplněna položka MAPA - je to umístění definičního bodu k.ú. v ZM10 (Základní mapa 1:10 000).
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 02b
Došlo ke změně názvu

9 KÚ jako výsledek kontrol a následných oprav, které průběžně provádí Zeměměřický úřad (údaje převzaty z podkladů Zeměměřického
úřadu). Změny jsou vyvolány buď opravou diakritiky (a tím většinou sjednocením s názvem obce nebo části obce) nebo doplněním přívlastku, který zajišťuje jedinečnost názvu v rámci České republiky.
KODOK,KODKU,KK,NAZKU dřívější NAZKU
KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3307 66098 1 Koječín u Vepřovic, dříve Koječín 01961 5/550949 Čepřovice, od 26.6.2002, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3308 79085 1 Záluží u Budislavě , dříve Záluží u Budislavi 01542 3/552143 Budislav, od 14.4.2002,
3406 78980 1 Zahorčičky, dříve Záhorčičky
04747 3/557749 Hradiště, od 29.3.2002,
3409 67864 3 Liboc u Kynšperka nad Ohří, dříve Liboc 07862 0/560499 Kynšperk nad Ohří, od 29.3.2002, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3409 67863 5 Zlatá u Kynšperka nad Ohří ,dříve Zlatá 07862 0/560499 Kynšperk nad Ohří, od 29.3.2002, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3501 63703 3 Hamr na Jezeře, dříve Hamr pod Ralskem 03703 6/544337 Hamr na Jezeře, od 15.4.2002, sjednocení s názvem obce,
3501 63847 1 Heřmanice v Podještědí, dříve Heřmanice v Lužických horách 05621 9/561631 Jablonné v Podještědí, od 15.4.2002,
sjednocení s názvem části obce,
3608 74096 9 Rokytno V Krkonoších, dříve Rokytno 14090 2/577456 Rokytnice nad Jizerou, od 29.3.2002, doplnění přívlastku (odstranění duplicity),
3604 79648 4 Hradíšťko, dříve Hradištko 19650 9/573833 Žeretice, od 14.3.2002, sjednocení s názvem části obce.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 03a
V roce 2002 nevzniklo žádné nové KÚ.
Zaniklo 119 KÚ ve třech vojenských újezdech, z toho:ve vojenském újezdu Brdy (okres Příbram) z 39 KÚ zaniklo 34 a zůstalo 5 KÚ, s
účinností od 1.2.2003, ve vojenském újezdu Hradiště (okres Karlovy Vary) ze 70 KÚ zaniklo 65 a zůstalo 5 KÚ (dodatečné oznámení, KÚ
byly zrušeny již v roce 1997, avšak ČÚZK nenahlásil jejich zrušení správci číselníku ÚTJ (ČSÚ) a až do roku 2002 neposkytl mapové podklady vymezení nových KÚ), ve vojenském újezdu Libavá (okres Olomouc) z 25 KÚ zaniklo 20 a zůstalo 5 KÚ, s účinností od 16.12.2002.
Zbývající KÚ nejsou skladebné z původních, pro potřeby SLDB 2001 však bylo stanoveno začlenění původních KÚ do nových podle příslušnosti místa se zástavbou nebo s původní zástavbou (zbylé KÚ označeny *).
Ve vojenském újezdu Brdy (okres Příbram):
Nově vymezené KU
99001 9 Baština zahrnuje původní KÚ: 99001 9 Baština (původně 99059 1 Hrachoviště), 99053 1 Baštinka, 99201 1 Bratkovice I, 99204
6 Dominikální Paseky I, 99205 4 Drahlín I, 99208 9 Láz I, 99210 1 Obecnice I, 99212 7 Sádek I
99059 1 Hrachoviště zahrnuje původní KÚ: 99203 8 Čenkov I, 99057 4 Felbabka I, 99060 4 Hvozdec I, 99059 1 Hrachoviště. 99061 2
Chaloupky I, 99206 2 Jince I, 99207 1 Křešín I, 99064 7 Malá Víska I, 99211 9 Ohrazenice I, 99067 1 Podluhy I, 99075 2 Velcí
99062 1 Kolvín zahrnuje původní KÚ: 3211 99054 0 Borovno I, 99055 8 Číčov I, 99056 6 Dobřív I, 99058 2 Hořice I, 99062 1 Kolvín,
99065 5 Mirošov I, 99066 3 Míšov I, 60981 1 Padrť, 99068 0 Skořice I, 99070 1 Štítov I, 99072 8 Trokavec I
99071 0 Těně I zahrnuje původní KÚ: 99063 9 Kvaň I 99069 8 Strašice I 99074 4 Zaječov I
99073 6 Záběhlá zahrnuje původní KÚ: 99202 0 Buková I, 99209 7 Nepomuk I, 99213 5 Věšín I, 99214 3 Vranovice I, 99073 6 Záběhlá
Poznámka.:
1) Nové KÚ Baština leží mimo území bývalého KÚ Baština, proto byly změněny souřadnice definičního bodu.
2) Výměry k 31.12.2002 byly uvedeny pro 29 KÚ, pro 10 KÚ již byly nulové, proto byly sečteny stávající výměry podle předchozí tabulky;
znamená to, že výměry 5 nových KÚ nejsou zcela správně, jejich součet do vojenského újezdu je však správně.

Ve vojenském újezdu Hradiště (okres Karlovy Vary):

99077 9 Bražec u Hradiště zahrnuje původní KÚ: 99077 9 Bražec u Hradiště, 99079 5 Činov u Hradiště, 99080 9 Dlouhá u Hradiště,
99084 1 Doupovské Mezilesí u Hradiště, 99089 2 Horní Lomnice u Hradiště, 64746 2 Hradiště u Karlových Var, 99092 2 Javorná u Hradiště, 99106 6 Lučiny u Hradiště, 99111 2 Mlýnská u Hradiště, 99129 5 Stará Ves u Hradiště, 99027 2 Svatobor u Hradiště, 99033 7 Valov u Hradiště, 99037 0 Zakšov u Hradiště.
99083 3 Doupov u Hradiště zahrnuje původní KÚ: 99083 3 Doupov u Hradiště, 99086 8 Heřmanov u Hradiště, 99101 5 Krupice 1 u
Hradiště, 99103 1 Lipoltov u Hradiště, 99114 7 Okounov 1 u Hradiště, 99119 8 Pastviny u Zakšova, 99120 1 Petrov u Hradiště, 99029 9
Tocov u Hradiště, 99031 1 Tunkov u Hradiště, 99035 3 Víska u Hradiště.
99124 4 Radošov u Hradiště zahrnuje původní KÚ: 99076 1 Albeřice u Hradiště, 99078 7 Březina u Hradiště, 99088 4 Holetice u Hradiště, 99095 7 Jírov u Hradiště, 99105 8 Lochotín u Hradiště, 99108 2 Malý Hlavákov u Hradiště, 99122 8 Prachomety u Hradiště, 99124
4 Radošov u Hradiště, 99127 9 Řednice u Hradiště, 99028 1 Tis u Luk,
99032 9 Tureč u Hradiště zahrnuje původní KÚ: 99082 5 Dobřenec 1 u Hradiště, 99093 1 Jeseň u Hradiště, 99098 1 Konice 1 u Hradiště, 99110 4 Mětikalov u Hradiště, 99121 0 Podbořanský Rohozec 1, 99128 7 Sedlec 2 u Hradiště, 99032 9 Tureč u Hradiště,
99038 8 Žďár u Hradiště zahrnuje původní KÚ: 99081 7 Dlouhý Luh u Hradiště, 99085 0 Háj u Hradiště, 99087 6 Hluboká u Hradiště,
99090 6 Humnice u Hradiště, 99091 4 Hůrka u Hradiště, 99094 9 Jindřichov u Hradiště, 99096 5 Kadaňský Rohozec 1 u Hradiště, 99097
3 Kojetín 1 u Hradiště, 99112 1 Nová Ves 1 u Hradiště, 99099 0 Kotvina 1 u Hradiště, 99100 7 Kozlov u Hradiště, 99102 3 Lestkov 1 u
Hradiště, 99104 0 Litoltov u Hradiště, 99107 4 Maleš u Hradiště, 99109 1 Martinov u Hradiště, 99113 9 Obrovice u Hradiště, 99115 5
Oleška u Hradiště, 99116 3 Oslovice 1 u Hradiště, 99117 1 Ostré u Hradiště, 99118 0 Pastviny 2 u Hradiště, 99123 6 Radnice u Hradiš-
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tě, 99125 2 Ratiboř u Hradiště, 99126 1 Růžová u Hradiště, 99130 9 Suchý Důl 1 u Hradiště, 99030 2 Trmová u Hradiště, 99034 5 Velká
Lesná 2 u Hradiště, 99036 1 Vlkaň 1 u Hradiště, 99036 1 Vlkaň 1 u Hradiště, 99038 8 Žďár u Hradiště, 99039 6 Ždov 1 u Hradiště,
99040 0 Žebletín u Hradiště.

Ve vojenském újezdu Libavá (okres Olomouc):

99007 8 Čermná u Města Libavá zahrnuje původní KÚ: 99005 1 Luboměř pod Strážnou, 99007 8 Čermná u Města Libavá, 99010 8
Heřmánky u Města Libavá, 99013 2 Milovany, 99015 9 Nová Ves u Města Libavá,
69342 1 Město Libavá zahrnuje původní KÚ: 99009 4 Heroltovice, 99006 0 Bělá u Města Libavá, 99008 6 Dřemovice, 99012 4 Mastník
u Města Libavá, 69342 1 Město Libavá, 99016 7 Olejovice, 99017 5 Předměstí Libavá, 99021 3 Smilov u Města Libavá,
99019 1 Rudoltovice zahrnuje původní KÚ: 99002 7 Olověná, 99019 1 Rudoltovice, 99022 1 Stará Voda u Města Libavá, 99023 0
Údolná, 99026 4 Vojnovice
99025 6 Velká Střelná zahrnuje původní KÚ: 99011 6 Jestřabí, 99014 1 Nepřívaz, 99024 8 Varhošť, 99025 6 Velká Střelná,
99020 5 Slavkov u Města Libavá zahrnuje původní KÚ: 99004 3 Kozlov u Města Libavá, 99018 3 Ranošov, 99020 5 Slavkov u Města
Libavá.

Došlo ke změně názvu 1 KÚ:

KODOK,KODKU,KK,NAZKU dřívější NAZKU KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3711 79724 3 Žítková
Žitková
19724 6/592871 Žítková, s účinností od 5.2.2003
(rozhodnutí Zeměměřického úřadu) podle změny názvu obce v roce 2002.

Změnila se příslušnost šesti KU do obce:
S účinností od 1.11.2002:

KODOK,KODKU,KK,NAZKU KODOB,KO/IČOB,nová obec KODOB,KO/IČOB,dříve obec
3212 64586 9 Hostokryje 14752 4/542377 Senomaty 04586 1/598534 Hostokryje;

S účinností od 1.1.2003:

KODOK,KODKU,KK,NAZKU
3202 78984 4 Zahořany u Berouna
3405 68094 0 Lhota u Dobřan
3405 69081 3 Dolní Vlkýš
3405 69082 1 Malesice
3611 63094 2 Domoradice

KODOB,KO/IČOB,nová obec KODOB,KO/IČOB,dříve obec
07294 0/533203 Králův Dvůr
18984 7/533131 Zahořany,
12198 3/554791 Plzeň
08094 2/557978 Lhota,
12198 3/554791 Plzeň
09082 4/559199 Malesice,
12198 3/554791 Plzeň
09082 4/559199 Malesice.
18822 1/581186 Vysoké Mýto
03094 5/574414 Domoradice.

Byla aktualizována výměra u 3108 KÚ (uváděná s přesností na 0,01 ha), tj. u 23,9 % všech KÚ z údajů Zeměměřického úřadu.
Byly změněny souřadnice definičního bodu KÚ 79837 1 Nové Oldřůvky v obci 01550 4/506460 Budišov nad Budišovkou (o. Opava). Při
příležitosti obnovy katastrálního operátu ve vojenském újezdu Libavá došlo k velkému rozšíření újezdu na úkor sousedních obcí v okresech Olomouc, Přerov a Opava. Extrémní situace nastala v KÚ Nové Oldřůvky, kde z loňské oficiální výměry 593,99 ha zůstalo 8,74 ha,
zbytek byl převeden do vojenského újezdu. Zbylá část tvoří malou územně oddělenou část Budišov nad Budišovkou a zahrnuje pouze jeden obydlený dům. Proto byl posunut definiční bod KÚ (na obydlený dům), aby v digitálních hranicích správního členění 2003 byl již na
správném místě. Ostatní zábory se týkají neobydleného území osídlených KÚ, takže definičních bodů, umístěných nikoliv do středu KÚ,
ale do sídla, se tento problém netýká.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ A ÚTJ 03b
Vzniklo 1 nové katastrální území a ÚTJ:

KODOK,KODKU,KK,NAZKU KODOB,KO,ICOB,NAZOB,
změna od:
3712 92076 2 Krásensko II 07318 1/593192 Krásensko 1.10.2003, z odděleného polygonu katastrálního území 67318 8 Krásensko.

Změnila se příslušnost jednoho katastrálního území a ÚTJ do obce (od 28.2.2003):

KODOK,KODKU,KK,NAZKU KODOB,KO/IČOB,nová obec KODOB,KO/IČOB,dříve obec
3809 69701 0 Mladoňov u Oskavy 10781 6/540501 Nový Malín 11314 0/540544 Oskava

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ A ÚTJ 04a
V období od předchozí aktualizace (říjen 2003) žádné KÚ nevzniklo ani nezaniklo. Změna hranice mezi obcemi Brandýsek a Třebusice, při
které přešla část obce Holousy z obce Brandýsek do obce Třebusice byla řešena změnou hranice KÚ Brandýsek a Třebusice.
Změnil se název dvou KÚ (ÚTJ):

KODOK,KODKU,KK,NAZKU dřívější NAZKU v obci: KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3305 76500 7 Paseky u Písku ,dříve Paseky u Tálína 16500 0/562254 Paseky,s účinností od 3.7.2003 (rozhodnutí Zeměměřického
úřadu),
3510 72676 1 Lužec u Petrova Mlýna, dříve Lužec u Petrova mlýna 12681 1/568155 Povrly, s účinností od 23.9.2003 (rozhodnutí Zeměměřického úřadu).

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 04b
V období od předchozí aktualizace (leden 2004) žádné KÚ nevzniklo ani nezaniklo.
V seznamu katastrálních území byly však zrušeny dvě KÚ -

uveden kód okresu starý,kód KÚ, kontr.znak kódu KÚ, název KÚ, obec (kód, kontr.znak, IČOB, název obce):
KODOK,KODKU,KK NAZKU v obci:KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3301 73856 5
Strýčice 13856 8/536032 Strýčice,
3305 79003 6
Třešně 18997 9/550027 Záhoří.
V obou případech se jednalo o KÚ, které představovaly poslední zbytek z původního souboru cca 25 KÚ, vytvořených v číselníku ČSÚ v
letech 1990- 1992 jako "budoucí" KÚ, která tvořila území nově vytvořených obcí nebo jejich částí z let 1990-1992. Všechna ostatní "dopředu vytvořená" KÚ byla od té doby vymezena ČÚZK a přeměněna na existující KÚ. Nyní zrušená KÚ Strýčice a Třešně neexistují v
Katastru nemovitostí, protože dosud nebyla ČÚZK vymezena. Aby byla tedy zajištěna naprostá shoda mezi seznamem KÚ, existujících
v katastru nemovitostí a číselníkem ČSÚ, převádí se, s účinností od 1.6.2004, zbývající "budoucí" KÚ na stávající ÚTJ (přesahy obcí na
katastrální území v jiné obci). Pokud se podaří tato KÚ vymezit, budou do číselníku opět začleněna (jako nově vzniklá KÚ).

Změnil se název dvou KÚ (ÚTJ) - uveden kód okresu starý,kód KÚ, kontr.znak kódu KÚ, nový název KÚ, dřívější název KÚ, obec (kód,
kontr.znak, IČOB,název obce), platnost od:

KODOK,KODKU,KK, NAZKU
dřívější NAZKU v obci: KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3503 68704 9 Háj u Loučné pod Klínovcem, dříve Háj u Loučné 08705 0/546518 Loučná pod Klínovcem,s účinností od 19.2.2004
(rozhodnutí Zeměměřického úřadu),
3503 68705 7 Loučná pod Klínovcem, dříve Loučná u Vejprt 08705 0/546518 Loučná pod Klínovcem, s účinností od 19.2.2004 (rozhodnutí Zeměměřického úřadu).
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Změnila se příslušnost všech KÚ v obci Havířov do ZÚJ - kód IČZÚJ: zrušením městských částí se pro všechny KÚ změnil kód IČZÚJ tak,
že je nyní shodný s IČOB (IČZÚJ obce) 555088 Havířov.
Byly opraveny souřadnice definičního bodu dvou KÚ (a ÚTJ):

KODOK,KODKU,KK, NAZKU SXKU dříve SXKU SYKU dříve SYKU v obci KODOB KO/ICOB,NAZOB
3308 64209 6 Horky u Tábora 1121205. 1120649 737067 736965 v obci 16470 4/552046 Tábor, jako oprava umístění ZSJ 04209
8 0 Staré Horky (viz změny v ZSJ).
3402 67937 2 Lázně Kynžvart 1032398 1032776 871313 871102 v obci 07937 5/554600 Lázně Kynžvart, jako oprava umístění
definičního bodu ZSJ, části obce, KÚ, ÚTJ a obce od 1.6.2004.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 05a
V období od předchozí aktualizace (červenec 2004) žádné KÚ nevzniklo ani nezaniklo.
Byly aktualizovány výměry všech katastrálních území, podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2004, v územním členění k
1.1.2005.
Změnila se příslušnost 1 KÚ do obce:
KODKU,KK,NAZKU
KODOB,KO/IČOB,nová obec
62160 9 Častolovice u České Lípy
02138 1/561380 Česká Lípa
od 1.1.2005 sloučením obce Častolovice s městem Česká Lípa.

KODOB,KO/IČOB,dříve obec
02160 1 Častolovice,

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 05b
V období od předchozí aktualizace (leden 2005) žádné KÚ nevzniklo ani nezaniklo.
Změnil se název jednoho KÚ (ÚTJ):

V okrese Šumperk, v obci 10312 8/553476 Nemile, se mění název KÚ 70313 3 Filipov u Zabřeha na nový název Filipov u Zábřeha, s
účinností od 30.3.2005, na základě rozhodnutí ČÚZK.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 06a
V období od předchozí aktualizace (červenec 2005) žádné KÚ nevzniklo ani nezaniklo.
Změnil se název jednoho KÚ (ÚTJ):

V okrese Havlíčkův Brod, v obci 13623 9/573591 Pohleď, se mění název KÚ 73623 6 Horní Pohleď na nový název Pohleď, s účinností
od 14.12.2005, na základě rozhodnutí ČÚZK. Název KÚ byl změněn podle názvu obce.

Byly aktualizovány výměry všech katastrálních území, podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2005, v územním členění k
1.1.2006.
Změnila se příslušnost jednoho KÚ do obce:
V okrese Domažlice, bylo převedeno KÚ 69749 4 Skláře u Mnichova z obce 12286 6/554111 Poběžovice do obce 09746 2/566292 Mnichov, s účinností od 20.5.2005, na základě realizace dohody o změně hranic mezi obcemi.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 06b
V období od předchozí aktualizace (červenec 2005) žádné KÚ nevzniklo ani nezaniklo.
Změnila se příslušnost 1 KÚ do okresu (od 1.7.2006):

KODKU,KK,NAZKU
v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB)
v okrese
74495 6 Čakovice u Řehenic
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou, okres Benešov,
dříve v obci 14498 3/538710 Řehenice, okres Praha-východ

Změnila se příslušnost 4 KÚ do obce:
od 1.7.2006:

od 20.10.2006:

KODKU,KK,NAZKU
74495 6 Čakovice u Řehenic
67887 2 Ladná
63278 3 Držovice na Moravě

KODOB,KO/IČOB,nová obec
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou,
07887 5/558443 Ladná
03278 6/558419 Držovice

KODOB,KO/IČOB,dříve obec
14498 3/538710 Řehenice,
01358 7/584291 Břeclav,
13349 3/589250 Prostějov.

64599 1 Hostovice u Pardubic

11765 0/555134 Pardubice

04599 3/575020 Hostovice

Změnila se příslušnost 1 k.ú. do městského obvodu/městské části – tj. vznikla nová vazba (od 20.10.2006):

KODKU,KK,NAZKU
nyní MO/MČ(KODMC/IČZÚJ,název) dř. MO/MČ (KODMC/IČZÚJ, název)
64599 1 Hostovice u Pardubic 80808/575020 Pardubice VIII - (nová vazba)

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 07a
V období od předchozí aktualizace (říjen 2006) žádné KÚ nevzniklo ani nezaniklo.
Změnila se příslušnost 208 KÚ do okresu (od 1.1.2007) - viz OBCE.
Byly aktualizovány výměry všech katastrálních území, podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2006, v územním členění k
1.1.2007.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 07b
Změnil se název tří katastrálních území:

V okrese Litoměřice, v obci 04626 4/564877 Hoštka, se mění název k.ú. 64626 1 Hoštka u Roudnice nad Labem na nový název Hoštka
s účinností od 19.09.2007, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla žádost města Hoštky na zjednodušení názvu k.ú., tak
aby byl shodný s názvem obce.
V okrese Teplice, v obci 07888 3/567647 Lahošť, se mění název k.ú. 67888 1 Lahošt na nový název Lahošť s účinností od 27.09.2007,
na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem bylo obnovení shody názvu k.ú. s názvem obce, který byl k 1.1.2007 změněn (opraven) z předchozího názvu Lahošt na nový název Lahošť.
V okrese Pelhřimov, v obci 19715 7/549231 Žirovnice, se mění název k.ú. 68534 8 Lítkovice na nový název Litkovice s účinností od
1.11.2007, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny bylo obnovení shody názvu k.ú. s názvem části obce 08534 1 Litkovice, který
byl k 26.3.2007 stejným způsobem změněn (z původního názvu Lítkovice) rozhodnutím městského zastupitelstva.
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Změnila se příslušnost 1 k.ú. do obce (od 1.7.2007):

KODKU,KK,NAZKU KODOB,KO/IČOB,nová obec KODOB,KO/IČOB,dříve obec
75647 4 Habří
09857 4/596159 Moravecké Pavlovice, o. Žďár n.Sáz.dříve v obci 15652 3/596825 Strážek, okres Žďár nad Sázavou.

Změna v k.ú. Bolechovice II.

S účinností od 9.3.2007 byla zrušena jedna ze dvou prostorově oddělených částí k.ú. 798479 Bolechovice II.

Změnilo se umístění definičního bodu k.ú.

798479 Bolechovice II, s účinností od 9.3.2007 v návaznosti na zrušení jedné ze dvou prostorově oddělených částí k.ú. Definiční bod se
přemisťuje do zbývající části k.ú. a je nově shodný s definičním bodem ZSJ 19847 1 0 Dolce.

Byly upřesněny výměry všech katastrálních území, podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2006, v územním vymezení k
1.7.2007, tak, že jsou stále uváděny v hektarech, ale nově s přesností na 4 desetinná místa (tj. na m2).
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 08a
Změnil se název pěti katastrálních území, s účinností od 1.4.2008:

V okrese Příbram, v obci 10763 8/540901 Nový Knín, se mění název k.ú. 63213 9 Dražetice I na nový název Chramiště, s účinností od
1.4.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při práci na Retrospektivním rejstříku katastrálních území
zjistil ČÚZK, že název tohoto děleného k.ú. se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s názvem části obce 03213 1 Chramiště a ZSJ 03213 1 0 Chramiště.
V okrese Příbram, v obci 05865 3/540391 Jesenice, se mění název k.ú. 65862 6 Divišovice II na nový název Dobrošovice, s účinností
od 1.4.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při práci na Retrospektivním rejstříku katastrálních
území zjistil ČÚZK, že název tohoto děleného k.ú. se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s názvem části obce 05862 9 Dobrošovice a ZSJ 05862 9 1 Dobrošovice.
V okrese Příbram, v obci 05865 3/540391 Jesenice, se mění název k.ú. 78818 0 Vysoká u Kosovy Hory I na nový název Mezné, s účinností od 1.4.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při práci na Retrospektivním rejstříku katastrálních
území zjistil ČÚZK, že název tohoto děleného k.ú. se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s názvem části obce 18818 2 Mezné a ZSJ 18818 2 0 Mezné.
V okrese Příbram, v obci 07152 8/540536 Kozárovice, se mění název k.ú.67153 3 Podskalí I na nový název Vystrkov, s účinností od
1.4.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při práci na Retrospektivním rejstříku katastrálních území
zjistil ČÚZK, že název tohoto děleného k.ú. se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s názvem části obce 07153 6 Vystrkov a ZSJ 07153 6 0 Vystrkov.
V okrese Příbram, v obci 11988 1/541044 Petrovice, se mění název k.ú. 71989 7 Ratiboř I na nový název Porešín, s účinností od
1.4.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při práci na Retrospektivním rejstříku katastrálních území
zjistil ČÚZK, že název tohoto děleného k.ú. se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s názvem části obce 11989 0 Porešín a ZSJ 11989 0 0 Porešín.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 08b
Změnil se název dvou katastrálních území, s účinností od 1.11.2008:

V okrese České Budějovice, v obci 16580 8/545155 Temelín, se mění název k.ú. 76581 3 Temelinec na nový název Temelínec, s účinností od 1.11.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při kontrole zjistil ČÚZK, že název tohoto k.ú.
se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s názvem části obce 16581 6 Temelínec a ZSJ 16581 6 0
Temelínec.
V okrese Prachatice, v obci 10170 2/550434 Nebahovy, se mění název k.ú. 70169 6 Lažíšťka na nový název Lažišťka, s účinností od
1.11.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při kontrole
zjistil ČÚZK, že název tohoto k.ú. se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s názvem části obce 10169 9 Lažišťka a ZSJ 10169 9 0 Lažišťka.

Zrušení druhého polygonu k.ú. Myslíč:

V okrese Benešov, v obci 15707 4/530689 Struhařov, s účinností od 26.3.2008 (dodatečné oznámení), se ruší prostorově oddělená část
(druhý polygon) k.ú. a ÚTJ 75705 5 Myslíč, na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Benešov a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 75706 3 Skalice u Benešova.
Skutečnost, že k.ú. Myslíč měl dva polygony, byla známa od roku 2001, nijak se však v číselníku k.ú. a ÚTJ neprojevila. V textu zmeny02a.txt/doc z jara 2002 je uvedeno: "Vznikla jedna nová ZSJ: 32224 5 0 Dolní Podhájí, v obci 15707 4/530689 Struhařov (okres Benešov). ZSJ je shodná s novým vymezením části obce 40154 4 Dolní Podhájí (po odčlenění nově vytvořené části Horní Podhájí) a je současně vymezena hranicí druhého (odloučeného) polygonu k.ú. 75705 5 Myslíč, který chyběl v podkladech pro územní přípravu SLDB
2001. Tato změna představuje zpětnou opravu územního členění k datu SLDB 2001, je však nezbytná pro dodržení metodické zásady,
že ZSJ nemohou přesahovat přes hranice k.ú. Nová ZSJ je shodná s dosavadním dílem 1 ZSJ 15706 6 1 Skalice. Předpokládá se, že
ČSÚ začlení tuto změnu do územní přípravy SLDB 2001." Tato změna byla do číselníku ZSJ promítnuta s účinností od 2.3.2001.
Protože existence dvou polygonů nebyla v číselnících k.ú. a ÚTJ nijak zohledněna, zrušení druhého polygonu se v těchto číselnících nijak neprojeví, promítne se pouze do číselníku ZSJ a ZSJ-dílů.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 09a
Změnil se název tří katastrálních území:
s účinností od 18.11.2008:

V okrese Jeseník, v obci 06740 7/557218 Kobylá nad Vidnavkou, se mění název k.ú. 66740 4 Kobylá na nový název Kobylá nad Vidnavkou, s účinností od 18.11.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že ČÚZK zjistil při kontrolách, že
název k.ú. se neshoduje s názvem části obce (resp. obce, protože obec Kobylá nad Vidnavkou se na části nedělí), která na něm leží.
Nový název se shoduje s názvem části obce 06740 7 Kobylá nad Vidnavkou a ZSJ 06740 7 0 Kobylá nad Vidnavkou, které byly takto
přejmenovány k 1.1.2001, kdy obec Kobylá nad Vidnavkou vznikla, tak aby jejich název byl v souladu s názvem části obce, protože obec
se nečlení na části, tj. má z hlediska územní identifikace jedinou část shodnou názvem s obcí a současně má jedinou ZSJ, která je kódem a názvem shodná s jedinou částí obce.

s účinností od 15.12.2008:

V okrese Příbram, v obci 07001 7/540498 Kosova Hora, se mění název k.ú. 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory II na nový název Vysoká u
Kosovy Hory, s účinností od 15.12.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že s účinností od 1.4.2008 se
změnil název k.ú. 78818 0 Vysoká u Kosovy Hory I na nový název Mezné, a proto označení římská dvě ("II") ztratilo smysl. Kódy a názvy části obce: 18819 1 Vysoká a ZSJ 18819 1 0 Vysoká a 32246 6 0 Vysoká (oddělená část) se nemění.

s účinností od 19.12.2008:

V okrese Příbram, v obci 06660 5/540447 Klučenice, se mění název k.ú. 79843 6 Podskalí II na nový název Podskalí, s účinností od
19.12.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že s účinností od 1.4.2008 se změnil název k.ú. 67153 3
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Podskalí I na nový název Vystrkov, a proto označení římská dvě ("II") ztratilo smysl. V souladu s tím se mění název ZSJ 19843 9 0 Podskalí II na nový název Podskalí. ZSJ patří do části obce 06663 0 Voltýřov, ležící převážně na sousedním k.ú. 66663 7 Voltýřov, a proto
se název části obce nemění.

Změnila se příslušnost 2 k.ú. do obce (od 1.1.2009):

KODKU, KK, NAZKU v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
70316 8 Nemíž
16529 8/530751 Tehov, o. Benešov, dříve v obci 10316 1/530255 Nemíž, o. Benešov,
79590 9 Želechovice nad Dřevnicí
19590 1/500011 Želechovice nad Dřevnicí, o. Zlín, dříve v obci 03556 4/585068 Zlín, o. Zlín.

Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech katastrálních území, podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2008, v územním
vymezení k 1.1.2009.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 09b
Do souboru byla doplněna položka VYMERU (odhad výměry podle GIS). Výměra k.ú. (položka VYMERA) je uváděna zásadně podle podkladů Zeměměřického úřadu a je aktualizována jedenkrát ročně k 31.12. (ve vymezení k 1.1. následujícího roku).
Nově začleněná položka VYMERU je shodná s položkou VYMERA s výjimkou těch případů, kdy během roku vznikne nová administrativní
změna, která obsahuje přesah přes hranice k.ú. Položka VYMERU obsahuje odhadnutou výměru k.ú. včetně změny a je sumarizací odhadnutých výměr ÚTJ a ZSJ v nich obsažených.
V předkládané verzi ÚIR-ZSJ jsou dvě takové změny:
KOD_KU NAZKU
VYMERU nově VYMERU dříve
732541 Dolní Měcholupy
475,7474
466,0000
633330 Dubeč
850,3114
860,0588
tj. zrušení ÚTJ Dolní Měcholupy (Praha-Dubeč) a převedení území z k.ú. Dolní Měcholupy do k.ú. Dubeč, od 8.5.2009,
673978 Větrov u Krásného Lesa
382,4563
266,3628
765724 Telnice
330,9396
447,0331
tj. úprava hranic mezi obcemi Patrovice a Telnice (převedení nově vytvořené ZSJ Adolfov), od 2.3.2009.

V souvislosti s údržbou a aktualizací soustavy souřadnic definičních bodů ZSJ byly upraveny souřadnice definičních bodů 22 katastrálních
území a položka MAPA u 12 k.ú. v návaznosti na úpravu souřadnic reprezentativních (referenčních) ZSJ.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 10a
Změnila se příslušnost 2 k.ú. do obce (od 1.1.2010):

KODKU+KK=KOD_KU, NAZKU v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
71979 0 Petrov nad Desnou
11979 2/500020 Petrov nad Desnou, o. Šumperk,
dříve v obci 15206 4/540986 Sobotín, o. Šumperk.

Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech katastrálních území, podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2009, v územním
vymezení k 1.1.2010. Výměry byly součástí aktualizované verze k 1.1.2010.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 10b
Změnil se název jednoho katastrálního území:

Příbram, v obci 540498 Kosova Hora, se mění název k.ú. 67000 6 Červený Hrádek na nový název Janov u Kosovy Hory, s účinností
od 11.10.2010, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že název k.ú. se neshodoval s názvem části obce, která
na něm leží. Část obce Červený Hrádek bývala osadou obce Kosova Hora v letech 1869-1921, samostatnou obcí v letech 1930-1950,
částí obce v obci Sedlčany v letech 1961-1981 a od 1.1.1982 je pouze ZSJ v obci Sedlčany, kde leží na k.ú. Sedlčany. Část obce Janov
byla osadou obce Kosova Hora v letech 1869-1921, osadou obce Červený Hrádek v letech 1930-1950, částí obce v obci Kosova Hora
od roku 1961, ležela zřejmě celou tu dobu na k.ú. Červený Hrádek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 11a
Změnila se příslušnost 1 k.ú. do obce (od 1.1.2011):

KOD_KU, NAZKU v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese 68268 3 Libhošť 08268 6/500046 Libhošť, o. Nový Jičín,
dříve v obci 10741 7/599191 Nový Jičín, o. Nový Jičín.

Změnilo se vymezení k.ú.:

V okrese 2111 Příbram, v obci 07001 7/540498 Kosova Hora, s účinností od 26.7.2010 (dodatečné oznámení), v důsledku rozhodnutí
katastrálního úřadu, se mění vymezení k.ú. 78819 3 Vysoká u Kosovy Hory a k.ú. 7001 4 Kosova Hora, převedením území zrušené ÚTJ
92246 3 Vysoká u Kosovy Hory díl 2 z k.ú. 78819 3 Vysoká u Kosovy Hory do k.ú. 7001 4 Kosova Hora.

Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech katastrálních území, podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2010, v územním
vymezení k 1.1.2010. Výměry byly součástí aktualizované verze k 1.1.2010.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 11b
Zaniklo 1 k.ú.:

V okrese 7103 Prostějov, v obci 589845 Otaslavice, s účinností od 25.8.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 24.8.2011), na základě rozhodnutí ČÚZK, se ruší k.ú. 71645 6 Horní Otaslavice a slučuje se do k.ú. 71644 8 Dolní Otaslavice (které současně mění název na
Otaslavice).

Změna názvu k.ú.:

V okrese 7103 Prostějov, v obci 589845 Otaslavice, s účinností od 25.8.2011, na základě rozhodnutí ČÚZK, se mění název k.ú. 71644 8
Dolní Otaslavice na nový název Otaslavice.

Změnilo se vymezení k.ú.:

V okrese 7103 Prostějov, v obci 589845 Otaslavice, s účinností od 25.8.2011, na základě rozhodnutí ČÚZK, se mění vymezení a tím i
výměra k.ú. 71644 8 Dolní Otaslavice (nově Otaslavice) v důsledku sloučení s k.ú. 71645 6 Horní Otaslavice Zeměměřického úřadu,
dle stavu k 31.12.2010, v územním vymezení k 1.1.2010.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 12a
Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech katastrálních území, podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2011, v územním
vymezení k 1.1.2012.

224

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 12b
Změna (oprava) názvu k.ú.:

V okrese 2104 Kolín, v obci 533459 Krupá, s účinností od 15.10.2012, (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIR-ZSJ) se
opravuje název k.ú. a ÚTJ 67522 9 Krupá u Kostelce nad Černýni Lesy na správný název 67522 9 Krupá u Kostelce nad Černými Lesy. Původní název byl převzat počátkem 90-tých let z RPJ (Registru prostorových jednotek), kde vznikl jako překlep. V databázích
ČÚZK a RÚIAN je název správný, nemusí se opravovat.

Změnila se příslušnost 2 k.ú. do obce (od 1.1.2013):

KOD_KU, NAZKU v obci (IČOB, NAZOB) v okrese
77650 5 Krhová
500062 Krhová
okr. 7203 Vsetín,
72545 5 Poličná
500071 Poličná
okr. 7203 Vsetín,
dříve v obci
545058 Valašské Meziříčí, okr. 7203 Vsetín.

Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech katastrálních území, podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2012, v územním
vymezení k 1.1.2013.
Na základě požadavku ČÚZK (ZABAGED) byla ve 43 případech změněna referenční ZSJ, jejíž definiční bod je definičním bodem k.ú., protože je současně definičním bodem obce.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 13a
Byly doplněny údaje o počtu obyvatel v katastrálních územích, je to součet počtu obyvatel ZSJ. Doplněny byly nové položky OB91 (počet
obyvatel k 3.3.1991), OB01 (počet obyvatel k 1.3.2001), OB11, OB11OBV (obě představují počty obyvatel k 26.3.2011 ve vymezení k
1.1.2013 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu) a OB11TRV (podle trvalého pobytu).
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbfZměna (oprava) názvu k.ú.:
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY - ÚTJ
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY – ÚTJ 03a
Soubor ÚTJ je nový, proto nemá smysl uvádět změny vůči předchozímu stavu (srpen 2002), protože ten nebyl poskytnut uživatelům ÚIRZSJ.
Přesto je třeba uvést změny, a sice změny vůči aktuálnímu číselníku ÚTJ od ČSÚ (stav leden 2003). Jak bylo uvedeno, změny v ÚTJ se
vyhlašují pouze tehdy, pokud jsou shodné s KÚ. ÚTJ, které nejsou totožné s KÚ, se zjišťují jako nesoulad hranic KÚ a městských obvodů
nebo městských částí ve statutárních městech nebo přesahů obcí na KÚ v jiné obci.
Při aktualizaci ÚIR-ZSJ (únor 2002) byly objeveny 4 takové změny: 2 nové a 2 zaniklé ÚTJ:
Vznikly dvě nové ÚTJ

v Plzni tím, že došlo k výměně území, domů a obyvatel mezi městskými obvody Plzeň 5-Radčice a Plzeň 7-Křimice, s tím, že dojde výhledově ke změně hranic KÚ. Do té doby tato dvě malá území představují dvě ÚTJ:
KODOK,KODUTJ,KU,NAZUTJ,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB,
3405 92226 9 Radčice u Plzně-Křimice 12198 3/554791 Plzeň, které patří do KÚ 73741 1 Radčice u Plzně a MO 55473 Plzeň 7Křimice,
3405 92227 7 Křimice-Radčice 12198 3/554791 Plzeň, která patří do KÚ 67619 5 Křimice a MO 554766 Plzeň 5-Radčice.
ÚTJ vznikly v roce 2002 a jsou zobrazeny v mapce, která je přílohou Statutu města Plzně a to jak verze 2002, tak verze 2003.

Zanikly dvě ÚTJ, představující přesahy obce na KÚ v jiné obci:

KODOK,KODUTJ,KU,NAZUTJ,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB,
3406 65172 9 Chlumčany-Hradčany 05173 0/557781 Chlumčany, která až do roku 2002 tvořila část KÚ 62971 5 Lišice u Dolní Lukavice v obci Dolní Lukavice, na kterém ležela část obce Hradčany z obce Chlumčany; tento přesah existoval od roku 1960, katastrální
úřad Plzeň-jih provedl změnu v katastru nemovitostí a převedl toto území do KÚ 65173 7 Chlumčany u Přeštic v obci 05173 0/557781
Chlumčany, od 22.3.2002,
3703 91932 2 Tišnov-Závist 16737 1/584002 Tišnov, tato ÚTJ, na které ležela část obce Závist, vznikla v roce 1990 jako přesah obce
Tišnov na KÚ Vohančice při příležitosti odčlenění obce Vohančice od Tišnova k 24.11.1990; když se k 1.1.1992 odčlenila od Tišnova
obec Předklášteří, tento přesah územně přestal sousedit s obcí Tišnov; v roce 2000 bylo území převedeno do KÚ Předklášteří a stalo se
tak přesahem obce Tišnov na území KÚ Překlášteří; s účinností od 1.1.2002 byla část obce Závist převedena do obce Předklášteří a
ÚTJ tím zanikla.

Další změnou, která je shodná se změnami v souboru KÚ, je zrušení 119 ÚTJ ve vojenských újezdech.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ)04b
Zanikly tři územně technické jednotky - uveden kód okresu starý, kód ÚTJ, kontr.znak kódu ÚTJ, název ÚTJ, obec (kód, kontr.znak, IČOB,
název obce), platnost od:

KODOK,KODUTJ,KU, NAZUTJ KODOB KO/ICOB,NAZOB
3606 79729 4 Živanice-Dědek 19733 5/576051 Živanice, ÚTJ představovala územní přesah obce Živanice (obsahující část obce Dědek) na KÚ Neratov (patřící do obce Neratov) - úpravou katastrální hranice bylo území, obsahující domy v části obce Dědek převedeno
do KÚ Živanice - tím zanikl územní přesah i ÚTJ, změna nastala s účinností od 3.5.2002, do ÚIR-ZSJ byla začleněna teprve nyní s pracovní účinností od 1.6.2004;
3803 63766 1 Bludovice 3 03755 9/555088 Havířov
3803 63768 8 Bludovice 6 03755 9/555088 Havířov
obě ÚTJ představovaly části KÚ Bludovice, patřící do městských částí Havířova, zrušením městských částí k 1.5.2004 (platnost do
30.4.2004) zanikly i ÚTJ k 1.5.2004 (platnost do 30.4.2004) tak, že splynuly se zbývající ÚTJ 63769 6 Bludovice 2 (přejmenované na
Bludovice), tvořící nyní nečleněné KÚ 63769 6 Bludovice.

Změnil se název 5 ÚTJ - uveden kód okresu starý, kód ÚTJ, kontr.znak kódu ÚTJ, nový název ÚTJ, dřívější název ÚTJ, obec (kód, kontr.znak, IČOB, název obce), platnost od:
KODOK,KODKU,KU, NAZUTJ dřívější NAZUTJ v obci: KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3301 73856 5 Strýčice-Strýčice dříve Strýčice
13856 8/536032 Strýčice,
3305 79003 6 Záhoří-Třešně dříve Třešně
18997 9/550027 Záhoří,
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obě tyto změny s účinností od 1.6.2004 jako důsledek převedení těchto jednotek z kategorie ÚTJ shodných s KÚ, do kategorie ÚTJ, které vyjadřují územní přesah obce na KÚ v jiné obci. Podle pravidel, vytvořených pro tyto případy, se název ÚTJ skládá z názvu příslušné
obce, doplněné za pomlčkou názvem části obce, částí obce nebo ZSJ, které představují dotyčný přesah. Proto má ÚTJ Strýčice-Strýčice
složený název, který vyjadřuje, že se jedná o územní přesah obce Strýčice na KÚ v jiné obci, na kterém leží část obce (a současně celá
obec) Strýčice. Tato podivnost zanikne, až ČÚZK vytvoří KÚ Strýčice anebo případně až obec Strýčice zanikne opětovným sloučením s
obcí Radošovice, se kterou sdílí KÚ.
Obdobným způsobem je tvořen název ÚTJ Záhoří-Třešně;
3503 68704 9 Háj u Loučné pod Klínovcem dříve Háj u Loučné 08705 0/546518 Loučná pod Klínovcem, s účinností od 19.2.2004
(rozhodnutí Zeměměřického úřadu),
3503 68705 7 Loučná pod Klínovcem dříve Loučná u Vejprt 08705 0/546518 Loučná pod Klínovcem, s účinností od 19.2.2004 (rozhodnutí Zeměměřického úřadu), tyto dvě změny jsou shodné se změnami v seznamu katastrálních území;
3803 63769 6 Bludovice dříve Bludovice 2
03755 9/555088 Havířov, s účinností od 1.5.2004 v důsledku zrušení členění KÚ Bludovice na tři ÚTJ, patřící do třech městských částí.

Změnila se příslušnost do KÚ u dvou ÚTJ - uveden kód okresu starý, kód ÚTJ, kontr.znak kódu ÚTJ, název ÚTJ, KÚ, dřívější KÚ:
KODOK,KODUTJ,KK, NAZUTJ
nyní KÚ
dříve KÚ
3301 73856 7
Strýčice-Strýčice
73855 7 Radošovice u Českých Budějovic 73856 5 Strýčice
3305 79003 1
Záhoří-Třešně
79000 1 Chrastiny
79003 6 Třešně
v obci 18997 9/550027 Záhoří,od 1.6.2004, v důsledku výše popsaných změn těchto ÚTJ.

Změnila se příslušnost všech ÚTJ v obci Havířov do ZÚJ - kód IČZÚJ: Zrušením městských částí se pro všechny ÚTJ změnil kód IČZÚJ
tak, že je nyní shodný s IČOB (IČZÚJ obce) 555088 Havířov.
Byly opraveny souřadnice definičních bodů u dvou ÚTJ v souladu se změnami v souboru KÚ a dále byly opraveny některé definiční body
ÚTJ - přesahů.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 05a
Rozděluje se KÚ

73004 1 Sedlec v obci 12702 7/554782 Praha na dvě ÚTJ:
73004 1 Sedlec 6
v městské části Praha 6
73003 3 Sedlec-Suchdol v městské části Praha-Suchdol.
Z hlediska číselníku ÚTJ se změna promítá takto:
Vzniká nová ÚTJ 73003 3 Sedlec-Suchdol z dílu KÚ 73004 1 Sedlec, ležící v městské části 80140/547271 Praha-Suchdol.
Mění se název ÚTJ 73004 1 Sedlec na nový název Sedlec 6, z dílu KÚ 73004 1 Sedlec, která současně přechází do městské části
80106/500178 Praha 6.

Změnila se příslušnost 1 ÚTJ do obce:

KODUTJ,KU,NAZUTJ
KODOB,KO/IČOB,nová obec
62160 9 Častolovice u České Lípy
02138 1/561380 Česká Lípa
od 1.1.2005 sloučením obce Častolovice s městem Česká Lípa.

KODOB,KO/IČOB,dříve obec
02160 1 Častolovice,

ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 05b
Vznikly dvě územně technické jednotky:

V okrese Pardubice, v obci 11765 0/555134 Pardubice, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) byla vytvořena nová ÚTJ 92236 6 Pardubice 7, jakožto přesah městského obvodu 80807/555118 Pardubice VII, část obce 14120
8 Rosice, na KÚ 71765 7 Pardubice. ÚTJ je vymezením shodná s novou ZSJ 32236 9 0 U Polabin IV.
V okrese Přerov, v obci 13471 6/511382 Přerov, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
byla vytvořena nová ÚTJ 92235 8 Přerov-Výmyslov, jakožto přesah zástavby patřící do obce Přerov, do části obce 41428 0 Přerov VIIIHenčlov na KÚ 76868 5 Troubky nad Bečvou, patřící do obce Troubky. ÚTJ je vymezením shodná s novou ZSJ 32235 1 0 Výmyslov.

Změnil se název jedné ÚTJ:

V okrese Šumperk, v obci 10312 8/553476 Nemile, se mění název ÚTJ 70313 3 Filipov u Zabřeha na nový název Filipov u Zábřeha, s
účinností od 30.3.2005, na základě rozhodnutí ČÚZK.

ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 06a
Zanikla jedna územně technická jednotka (odlišná od KÚ):

V okrese Beroun zanikla ÚTJ 76027 7 Svatý Jan pod Skalou-Záhrabská, která patřila do obce 16026 1/531804 Svatý Jan pod Skalou
a tvořila přesah části obce Záhrabské na katastrální území 78571 7 Vráž u Berouna (která patří do obce 531944 Vráž). S účinností od
8.9.2004 (dodatečné oznámení) byly pozemky, které tvoří území, na kterém leží část obce Záhrabská, převedeny do k.ú. 76026 9 Svatý
Jan pod Skalou a ÚTJ tím zanikla.

Změnil se název jedné ÚTJ:

V okrese Havlíčkův Brod, v obci 13623 9/573591 Pohleď, se mění název ÚTJ 73623 6 Horní Pohleď na nový název Pohleď, s účinností
od 14.12.2005, na základě rozhodnutí ČÚZK. Název ÚTJ byl změněn podle názvu obce.

Změnila se příslušnost jedné ÚTJ do obce:

V okrese Domažlice, byla převedena ÚTJ 69749 4 Skláře u Mnichova z obce 12286 6/554111 Poběžovice do obce 09746 2/566292
Mnichov, s účinností od 20.5.2005, na základě realizace dohody o změně hranic mezi obcemi.

ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 06b
Zanikly dvě ÚTJ:

Zanikla 1 ÚTJ (uveden kód části obce, kontrolní znak, název části obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti):
KODCOB,KC,NAZCOB,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
92061 4 Pitkovice-Křeslice
12702 7/554782 Praha, s účinností od 20.12.2002,
tj. s ukončením platnosti k 19.12.2002 (dodatečné oznámení); ÚTJ byla vytvořena k 25.2.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 jako
přesah území městské části Praha-Křeslice na k.ú. 77341 7 Pitkovice, které patří do městské části Praha 22 (dříve Praha- Uhříněves).
Tato ÚTJ zanikla de facto k 20.12.2002 (tj. její platnost byla ukončena k 19.12.2002), kdy byla hranice mezi k.ú. Pitkovice a Křeslice
upravena tak, aby byla shodná se stanovenou hranicí mezi městskými částmi Praha 22 (dříve Praha-Uhříněves) a Praha-Křeslice. ÚTJ
byla tedy připojena ke k.ú. 67607 1 Křeslice.
Zanikla 1 ÚTJ (uveden kód ÚTJ, kontrolní znak, název ÚTJ, kód obce,kontrolní znak/IČOB, název obce, okres, datum účinnosti):
KODUTJ,KU,NAZUTJ,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
64195 2 Chrást-Lisovice
05375 9/564249 Chrást, v okrese Příbram, s účinností od 22.12.2005, tj. s ukončením platnosti k
21.12.2005;
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ÚTJ byla vytvořena jako přesah obce Chrást, zahrnující část obce a ZSJ Lisovice, na k.ú. Horčápsko v obci Horčápsko; ÚTJ zanikla
změnou hranic k.ú. Chrást u Tošovic a k.ú. Horčápsko, provedenou s účinností k 22.12.2005 tak, že zastavěná část části obce Lisovice
byla převedena do k.ú. Chrást u Tošovic a hranice mezi k.ú. se stala současně hranicí mezi obcemi Chrást a Horčápsko. Platnost ÚTJ
byla tedy ukončena k 21.12.2005 sloučením s k.ú. Chrást u Tošovic (i když se přitom zmenšil její původní územní rozsah).

Změnil se název 1 ÚTJ (uveden kód ÚTJ,kontrolní znak, název ÚTJ dříve a nyní, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, datum účinnosti):

KODCOB,KC,NAZCOB, KODOB,KO/IČOB, NAZOB
77341 7 Pitkovice-Uhříněves na nový název Pitkovice, v obci 12702 7/554782 Praha, s účinností od 20.12.2002; po zrušení ÚTJ 92061
4 Pitkovice- Křeslice se zbývající ÚTJ stala shodnou s celým nečleněným k.ú. 77341 7 Pitkovice, a proto se mění i její název, tak aby byl
shodný s názvem k.ú.

Změnila se příslušnost 1 ÚTJ do okresu (od 1.7.2006):

KODUTJ,KU,NAZUTJ
v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
74495 6 Čakovice u Řehenic 17239 1/530841 Týnec nad Sázavou, okres Benešov, dříve v obci 14498 3/538710 Řehenice, okres Praha-východ

Změnila se příslušnost ÚTJ do obce:

KODUTJ,KU,NAZUTJ
KODOB,KO/IČOB,nová obec
KODOB,KO/IČOB,dříve obec
74495 6 Čakovice u Řehenic
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou, 14498 3/538710 Řehenice,
67887 2 Ladná
07887 5/558443 Ladná
01358 7/584291 Břeclav,
63278 3 Držovice na Moravě
03278 6/558419 Držovice
13349 3/589250 Prostějov, od 1.7.2006:
KODUTJ,KU,NAZUTJ
nyní v obci(KODOB,KO/IČOB) dříve v obci (KODOB,KO/IČOB)
64599 1 Hostovice u Pardubic 11765 0/555134 Pardubice
04599 3/575020 Hostovice, od 20.10.2006

Změnila se příslušnost 1 ÚTJ do městského obvodu/městské části – tj. vznikla nová vazba (od 20.10.2006):
KODUTJ,KU,NAZUTJ nyní MO/MČ(KODMC/IČZÚJ,název) dříve MO/MČ (KODMC/IČZÚJ, název)
64599 1 Hostovice u Pardubic 80808/575020 Pardubice VIII - (nová vazba)

ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 07a
Změnila se příslušnost 209 ÚTJ do okresu (od 1.1.2007) - viz OBCE
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 07b
Změnil se název tří ÚTJ:

V okrese Litoměřice, v obci 04626 4/564877 Hoštka, se mění název ÚTJ 64626 1 Hoštka u Roudnice nad Labem na nový název Hoštka
s účinností od 19.09.2007, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla žádost města Hoštky na zjednodušení názvu k.ú. (ÚTJ),
tak aby byl shodný s názvem obce.
V okrese Teplice, v obci 07888 3/567647 Lahošť, se mění název ÚTJ 67888 1 Lahošt na nový název Lahošť s účinností od 27.09.2007,
na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem bylo obnovení shody názvu k.ú. (ÚTJ) s názvem obce, který byl k 1.1.2007 změněn (opraven) z
předchozího názvu Lahošt na nový název Lahošť.
V okrese Pelhřimov, v obci 19715 7/549231 Žirovnice, se mění název ÚTJ 68534 8 Lítkovice na nový název Litkovice s účinností od
1.11.2007, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny bylo obnovení shody názvu ÚTJ s názvem části obce 08534 1 Litkovice, který byl k 26.3.2007 stejným způsobem změněn (z původního názvu Lítkovice) rozhodnutím městského zastupitelstva.

Změnila se příslušnost 1 ÚTJ do obce (od 1.7.2007):

KODUTJ,KU,NAZUTJ KODOB,KO/IČOB,nová obec KODOB,KO/IČOB,dříve obec
75647 4 Habří 09857 4/596159 Moravecké Pavlovice, okres Žďár n.Sáz. dříve v obci 15652 3/596825 Strážek, okres Žďár nad Sázavou.

Změna v ÚTJ Bolechovice II.

S účinností od 9.3.2007 byla zrušena jedna ze dvou prostorově oddělených částí ÚTJ 798479 Bolechovice II.

Změnilo se umístění definičního bodu

ÚTJ 798479 Bolechovice II, s účinností od 9.3.2007 v návaznosti na zrušení jedné ze dvou prostorově oddělených částí ÚTJ. Definiční
bod se přemisťuje do zbývající části ÚTJ a je nově shodný s definičním bodem ZSJ 19847 1 0 Dolce.
Do souboru ÚTJ byly nově doplněny dvě položky o výměře.

Položka VYMERA představuje údaj o výměře celého katastrálního území u těch ÚTJ, které jsou s k.ú. totožné, nebo u těch, které představují hlavní část členěného k.ú. (lze to poznat ze shody kódu k.ú. a ÚTJ). Jsou to údaje Zeměměřického úřadu, dle stavu k 31.12.2006, v
územním vymezení k 1.7.2007, jsou uváděny v hektarech s přesností na 4 desetinná místa (tj. na m2).
Položka VYMERU je součtem výměr ZSJ a může být buď shodná s položkou VYMERA (když je ÚTJ shodná s k.ú), může se lišit (pro ÚTJ,
které jsou hlavní částí členěného k.ú), nebo může být jediným údajem (pro ÚTJ, které představují územní přesah obce nebo městské části
nebo městského obvodu). Pokud se položka VYMERU liší od položky VYMERA, je vytvořena odhadem z grafické vrstvy v GIS.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 08a
Zanikla jedna ÚTJ:

V okrese Praha-západ, v obci 19405 1/539902 Zvole, se ruší ÚTJ 79403 1 Zvole-Černíky, která tvořila územní přesah obce Zvole na
k.ú. 79402 3 Březová u Zvole, s účinností od 15.1.2008 (konec platnosti k 14.1.2008) a slučuje se s k.ú. 79405 8 Zvole u Prahy. Zrušení
ÚTJ je důsledkem změny hranice mezi k.ú. 79402 1 Březová u Zvole a k.ú. 79405 8 Zvole u Prahy tak, že se stala shodnou s hranicí
mezi obcí 19402 6/599735 Březová-Oleško a obcí 19405 1/539902 Zvole.

Změnil se název pěti ÚTJ, s účinností od 1.4.2008. Změny jsou shodné se změnami v souboru katastrálních území:

V okrese Příbram, v obci 10763 8/540901 Nový Knín, se mění název ÚTJ 63213 9 Dražetice I na nový název Chramiště, s účinností od
1.4.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při práci na Retrospektivním rejstříku katastrálních území
zjistil ČÚZK, že název této ÚTJ (děleného k.ú.) se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s názvem
části obce 03213 1 Chramiště a ZSJ 03213 1 0 Chramiště.
V okrese Příbram, v obci 05865 3/540391 Jesenice, se mění název ÚTJ 65862 6 Divišovice II na nový název Dobrošovice, s účinností
od 1.4.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při práci na Retrospektivním rejstříku katastrálních
území zjistil ČÚZK, že název této ÚTJ (děleného k.ú.) tohoto děleného k.ú. se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový
název se shoduje s názvem části obce 05862 9 Dobrošovice a ZSJ 05862 9 1 Dobrošovice.
V okrese Příbram, v obci 05865 3/540391 Jesenice, se mění název ÚTJ 78818 0 Vysoká u Kosovy Hory I na nový název Mezné, s účinností od 1.4.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při práci na Retrospektivním rejstříku katastrálních
území zjistil ČÚZK, že název této ÚTJ (děleného k.ú.) se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s
názvem části obce 18818 2 Mezné a ZSJ 18818 2 0 Mezné.
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V okrese Příbram, v obci 07152 8/540536 Kozárovice, se mění název ÚTJ 67153 3 Podskalí I na nový název Vystrkov, s účinností od
1.4.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při práci na Retrospektivním rejstříku katastrálních území
zjistil ČÚZK, že název této ÚTJ (děleného k.ú.) se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s názvem
části obce 07153 6 Vystrkov a ZSJ 07153 6 0 Vystrkov.
V okrese Příbram, v obci 11988 1/541044 Petrovice, se mění název ÚTJ 71989 7 Ratiboř I na nový název Porešín, s účinností od
1.4.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při práci na Retrospektivním rejstříku katastrálních území
zjistil ČÚZK, že název této ÚTJ (děleného k.ú.) se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s názvem
části obce 11989 0 Porešín a ZSJ 11989 0 0 Porešín.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS v případě ÚTJ, které nejsou shodné s celými k.ú., na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů
Zeměměřického úřadu a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2008.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 08b
Vzniklo 6 nových ÚTJ, na základě dohody se Zeměměřickým úřadem, s účinností od 13.5.2008.

V hlavním městě Praze vznikly 4 nové ÚTJ, přidělením nového kódu ÚTJ druhému dílu ÚTJ, skládajících se ze dvou prostorově oddělených částí:
Nová ÚTJ 91820 2 Nové Město 2 díl 2 se vytváří z východní, prostorově oddělené části ÚTJ 727181 Nové Město 2, která patří do k.ú.
72718 1 Nové Město, do městské části Praha 2 a je svým vymezením shodná se ZSJ 31820 5 0 Vodičkova C. Nová ÚTJ má v položce
TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu UM = ÚTJ představující díl KÚ v další městské části. ÚTJ vznikla úpravou hranic mezi městskými obvody Praha 1 a Praha 2 tak, aby nově sledovala osu magistrály (Legerova ulice). Tím došlo k odříznutí malé části k.ú. Nové Město, která
byla nově přičleněna k Praze 2 a tím se stala prostorově oddělenou částí ÚTJ 72718 1 Nové Město 2. ZSJ byla vytvořena 25.11.2000 v
rámci územní přípravy SLDB 2001 (revize ZSJ).
Nová ÚTJ 92051 7 Vinohrady 4 díl 2 se vytváří ze západní, prostorově oddělené části ÚTJ 72818 7 Vinohrady 4, která patří do k.ú.
72716 4 Vinohrady a je svým vymezením shodná se ZSJ 32051 0 0 Fidlovačka C. Nová ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu UM = ÚTJ představující díl KÚ v další městské části.ÚTJ vznikla v roce 1960 vytvořením městských obvodů Praha 2 a Praha 4 bez
ohledu na hranice k.ú. ZSJ byla vytvořena 25.11.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 (revize ZSJ) v důsledku zjištění, že původní
ZSJ 12818 0 0 Fidlovačka B není územně souvislá, ale skládá se ze dvou prostorově oddělených částí.
Nová ÚTJ 73085 8 Střížkov 8 díl 2 se vytváří ze severní, prostorově oddělené části ÚTJ 73086 6 Střížkov 8, která patří do k.ú. 73086 6
Střížkov, do městské části Praha 8 a je svým vymezením shodná se ZSJ 13085 1 0 Střížkov-Na Dlouhých (nový název Střížkov-sever) a
ZSJ 13084 2 0 Ďáblický hřbitov. Nová ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu UM = ÚTJ představující díl KÚ v další městské
části. ÚTJ vznikla v roce 1960 vytvořením městských obvodů Praha 8 a Praha 9 bez ohledu na hranice k.ú. Nově vytvořená ÚTJ Střížkov 8 díl 2 je mnohem větší nežli zbývající ÚTJ Střížkov 8 díl 1, protože ZSJ, od jejíhož kódu je odvozen kód původní ÚTJ, se nachází v
ÚTJ Střížkov 8 díl 1 a to je při označení dílů rozhodující hledisko.
Nová ÚTJ 798053 Libeň 9 díl 2 se vytváří ze severní, prostorově oddělené části ÚTJ 731331 Libeň 9, která patří do k.ú. 73089 1 Libeň,
do městské části Praha 9 a je svým vymezením shodná se ZSJ 19805 6 0 Nový Střížkov B. Nová ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu UM = ÚTJ představující díl KÚ v další městské části.ÚTJ vznikla v roce 1960 vytvořením městských obvodů Praha 8 a
Praha 9 bez ohledu na hranice k.ú. Pozn.: Hranice ZSJ 19805 6 0 Nový Střížkov v grafické části RSO je chybná, je třeba ji upravit podle
hranice ÚTJ od Zeměměřického úřadu.
V okrese Příbram, v obci 07001 7/540498 Kosova Hora, vznikla nová ÚTJ 92246 3 Vysoká u Kosovy Hory II díl 2 z prostorově oddělené částí k.ú. 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory II, která až dosud nebyla v souboru správních hranic vymezena jakožto samostatná oddělená část k.ú. Nová ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodné s KÚ základem názvu, ale nikoliv kódem a vymezením (představuje druhý polygon KÚ, které je složeno ze dvou prostorově oddělených polygonů KÚ). ÚTJ je svým vymezením
shodná s nově vytvořenou ZSJ 32246 6 0 Vysoká (oddělená část). Vzhledem k tomu, že k.ú. 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory II se rovněž skládá ze dvou polygonů, lze předpokládat, že Zeměměřický úřad, který tyto případy postupně odstraňuje prostřednictvím katastrálních úřadů, zruší výhledově i členění tohoto k.ú. na dva polygony a nově vytvořená ÚTJ (a také ZSJ) bude opět zrušena.
V okrese Náchod, v obci 05510 7/574112 Chvalkovice, vznikla nová ÚTJ 92247 1 Střeziměřice díl 2 z prostorově oddělené částí k.ú.
65514 7 Střeziměřice, která až dosud nebyla v souboru správních hranic vymezena jakožto samostatná oddělená část k.ú. Nová ÚTJ
má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodné s KÚ základem názvu, ale nikoliv kódem a vymezením (představuje
druhý polygon KÚ, které je složeno ze dvou prostorově oddělených polygonů KÚ). ÚTJ je svým vymezením shodná s nově vytvořenou
ZSJ 32247 4 0 Střeziměřice (oddělená část). Vzhledem k tomu, že k.ú. 65514 7 Střeziměřice se rovněž skládá ze dvou polygonů, lze
předpokládat, že Zeměměřický úřad, který tyto případy postupně odstraňuje prostřednictvím katastrálních úřadů, zruší výhledově i členění tohoto k.ú. na dva polygony a nově vytvořená ÚTJ (a také ZSJ) bude opět zrušena.

Změnil se název 137 ÚTJ, z nich 2 změny jsou shodné se změnou názvů k.ú. a názvy 4 ÚTJ se mění dvakrát:
- s účinností od 13.5.2008 se mění se názvy 6 ÚTJ, od kterých byly odděleny nově vzniklé ÚTJ, na základě dohody se Zeměměřickým
úřadem:

V hlavním městě Praze se změnil název 4 ÚTJ doplněním přívlastku "díl 1", pro ÚTJ, které představovaly první ze dvou prostorově oddělených polygonů, při příležitosti toho, že druhý polygon se stal samostatnou ÚTJ se svým vlastním kódem a původním názvem doplněným přívlastkem "díl 2". Je třeba poznamenat, že rozhodnutí o tom, který polygon je první a který druhý, bylo dáno jednoznačně lokalizací ZSJ, od které byl odvozen kód ÚTJ, nikoliv např. jeho výměrou nebo polohou.
kodutj nazutj
nový název:
73086 6 Střížkov 8
Střížkov 8 díl 1
73133 1 Libeň 9
Libeň 9 díl 1
72718 1 Nové Město 2
Nové Město 2 díl 1
72818 7 Vinohrady 4
Vinohrady 4 díl 1
V okrese Příbram, v obci 07001 7/540498 Kosova Hora, se mění název ÚTJ 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory II na nový název Vysoká u
Kosovy Hory II díl 1. ÚTJ byla až do 12.5.2008 shodná s k.ú. 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory II, od 13.5.2008 představuje první, hlavní
polygon tohoto k.ú., složeného ze dvou polygonů a má nově v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu KD = ÚTJ shodné s k.ú. kódem a
základem názvu, ale nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon k.ú., které je složeno ze dvou prostorově oddělených polygonů k.ú.).
V okrese Náchod, v obci 05510 7/574112 Chvalkovice, se mění název ÚTJ 65514 7 Střeziměřice na nový název Střeziměřice díl 1.
ÚTJ byla až do 12.5.2008 shodná s k.ú. 65514 7 Střeziměřice, od 13.5.2008 představuje první, hlavní polygon tohoto k.ú., složeného ze
dvou polygonů a má nově v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu KD = ÚTJ shodné s k.ú. kódem a základem názvu, ale nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon k.ú., které je složeno ze dvou prostorově oddělených polygonů k.ú.).

- s účinností od 15.9.2008 se změnily se názvy 133 ÚTJ (v tom změny názvů 4 ÚTJ v Praze, obsažené v předchozích změnách) na základě dohody mezi ČSÚ a Zeměměřickým úřadem o sjednocení pravidel jejich tvorby:
OKRES, OBEC (kód, kontr.znak,IČOB) kód ÚTJ,kontr.znak, typ ÚTJ, název ÚTJ dosud, název ÚTJ nový
V hlavním městě Praha, v obci 12702 7/554782 Praha
727091 KM Malá Strana 1
Malá Strana-Praha 1
729035 UM Malá Strana 5
Malá Strana-Praha 5
727121 KM Hradčany 1
Hradčany-Praha 1
729558 UM Hradčany 6
Hradčany-Praha 6
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727067 UM Vinohrady 1
Vinohrady-Praha 1
727164 KM Vinohrady 2
Vinohrady-Praha 2
727547 UM Vinohrady 3
Vinohrady-Praha 3
728187 UM Vinohrady 4 díl 1
Vinohrady-Praha 4 díl 1
920517 UM Vinohrady 4 díl 2
Vinohrady-Praha 4 díl 2
732311 UM Vinohrady 10
Vinohrady-Praha 10
727075 UM Nové Město 1
Nové Město-Praha 1
727181 KM Nové Město 2 díl 1
Nové Město-Praha 2 díl 1
918202 UM Nové Město 2 díl 2
Nové Město-Praha 2 díl 2
730971 UM Nové Město 8
Nové Město-Praha 8
727415 KM Žižkov 3
Žižkov-Praha 3
730939 UM Žižkov 8
Žižkov-Praha 8
732401 UM Žižkov 10
Žižkov-Praha 10
727750 KM Michle 4
Michle-Praha 4
732150 UM Michle 10
Michle-Praha 10
727296 UM Nusle 2
Nusle-Praha 2
728161 KM Nusle 4
Nusle-Praha 4
728730 KM Jinonice 5
Jinonice-Praha 5
729132 UM Jinonice 13
Jinonice-Praha 13
920771 UM Břevnov 5
Břevnov-Praha 5
729582 KM Břevnov 6
Břevnov-Praha 6
730041 UM Sedlec 6
Sedlec-Praha 6
730033 UM Sedlec-Suchdol
Sedlec-Praha-Suchdol
730106 KM Bubeneč 6
Bubeneč-Praha 6
730165 UM Bubeneč 7
Bubeneč-Praha 7
727156 UM Holešovice 1
Holešovice-Praha 1
730122 KM Holešovice 7
Holešovice-Praha 7
730742 UM Troja 8
Troja-Praha 8
730190 KM Troja-Troja
Troja-Praha-Troja
730866 KM Střížkov 8 díl 1
Střížkov-Praha 8 díl 1
730858 UM Střížkov 8 díl 2
Střížkov-Praha 8 díl 2
731391 UM Střížkov 9
Střížkov-Praha 9
730220 UM Libeň 7
Libeň-Praha 7
730891 KM Libeň 8
Libeň-Praha 8
731331 UM Libeň 9 díl 1
Libeň-Praha 9 díl 1
798053 UM Libeň 9 díl 2
Libeň-Praha 9 díl 2
731757 UM Hloubětín 9
Hloubětín-Praha 9
732478 UM Hloubětín 10
Hloubětín-Praha 10
731234 KM Hloubětín 14
Hloubětín-Praha 14
727431 UM Vysočany 3
Vysočany-Praha 3
731285 KM Vysočany 9
Vysočany-Praha 9
731765 KM Hrdlořezy 9
Hrdlořezy-Praha 9
732460 UM Hrdlořezy 10
Hrdlořezy-Praha 10
727482 UM Strašnice 3
Strašnice-Praha 3
731943 KM Strašnice 10
Strašnice-Praha 10
727997 UM Záběhlice 4
Záběhlice-Praha 4
732117 KM Záběhlice 10
Záběhlice-Praha 10
920789 UM Vršovice 4
Vršovice-Praha 4
732257 KM Vršovice 10
Vršovice-Praha 10
918296 UM Malešice 9
Malešice-Praha 9
732451 KM Malešice 10
Malešice-Praha 10
732541 KM Dolní Měcholupy-Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy-Praha-Dolní Měcholupy
920622 UM Dolní Měcholupy-Dubeč
Dolní Měcholupy-Praha-Dubeč
918377 UM Řeporyje 13
Řeporyje-Praha 13
745251 KM Řeporyje-Řeporyje
Řeporyje-Praha-Řeporyje
755541 KM Stodůlky 13
Stodůlky-Praha 13
918351 UM Stodůlky-Řeporyje
Stodůlky-Praha-Řeporyje
770353 KM Třebonice 13
Třebonice-Praha 13
918369 UM Třebonice-Řeporyje
Třebonice-Praha-Řeporyje
916935 UM Třebonice-Zličín
Třebonice-Praha-Zličín
V okrese Kolín, v obci 00091 4/533173 Barchovice
600938 KZ Radlice u Barchovic
Radlice u Barchovic-Barchovice
V okrese Kutná Hora, v obci 00406 5/533971 Bílé Podolí
604062 KZ Bílé Podolí
Bílé Podolí-Bílé Podolí
V okrese Kutná Hora, v obci 00407 3/530832 Brambory
604089 AZ Brambory-Koukalka
Bílé Podolí-Brambory
V okrese Mladá Boleslav, v obci 06453 0/536008 Katusice
758809 AC Katusice-Valovice
Sudoměř-Katusice
V okrese Mladá Boleslav, v obci 15879 8/565920 Sudoměř
758795 KC Sudoměř
Sudoměř-Sudoměř
V okrese Praha-východ, v obci 10813 8/564796 Výžerky
708089 AZ Výžerky-Komorce
Radlice u Barchovic-Výžerky
V okrese Příbram, v obci 13542 9/539911 Příbram
669067 AC Příbram-Jerusalem a Jesenice
Háje u Příbramě-Příbram
V okrese Příbram, v obci 03655 2/598402 Háje
636550 KC Háje u Příbramě
Háje u Příbramě-Háje
V okrese České Budějovice, v obci 13855 0/544965 Radošovice
738557 KC Radošovice u Českých Budějovic
Radošovice u Českých Budějovic-Radošovice
V okrese České Budějovice, v obci 13856 8/536032 Strýčice
738565 AC Strýčice-Strýčice
Radošovice u Českých Budějovic-Strýčice
V okrese Písek, v obci 18996 1/562301 Dolní Novosedly
790001 KC Chrastiny
Chrastiny-Dolní Novosedly
V okrese Písek, v obci 18417 9/598852 Vlksice
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784168 KC Střítež u Milevska
Střítež u Milevska-Vlksice
V okrese Písek, v obci 18997 9/550027 Záhoří
790036 AC Záhoří-Třešně
Chrastiny-Záhoří
V okrese Prachatice, v obci 09122 7/550418 Malovice
691241 KC Podeřiště
Podeřiště-Malovice
V okrese Prachatice, v obci 08978 8/537365 Olšovice
689742 AC Olšovice-Hláska
Podeřiště-Olšovice
V okrese Tábor, v obci 10108 7/549631 Nadějkov
920487 AC Nadějkov-Číčovice
Střítež u Milevska-Nadějkov
V okrese Domažlice, v obci 15633 7/566373 Pelechy
756334 KC Pelechy
Pelechy-Pelechy
V okrese Domažlice, v obci 15634 5/554316 Stráž
921068 AC Stráž-Šnory
Pelechy-Stráž
V okrese Plzeň-město, v obci 12198 3/554791 Plzeň
676195 KO Křimice
Křimice-Plzeň 5-Křimice
922277 UO Křimice-Radčice
Křimice-Plzeň 7-Radčice
722049 UO Plzeň 1
Plzeň-Plzeň 1
722243 UO Plzeň 2
Plzeň-Plzeň 2-Slovany
721981 KO Plzeň 3
Plzeň-Plzeň 3
922269 UO Radčice u Plzně-Křimice
Radčice u Plzně-Plzeň 5-Křimice
737411 KO Radčice u Plzně
Radčice u Plzně-Plzeň 7-Radčice
V okrese Rokycany, v obci 01633 1/559750 Bušovice
616346 AC Bušovice-Sedlecko
Smědčice-Bušovice
V okrese Rokycany, v obci 01635 7/540722 Smědčice
616354 KC Smědčice
Smědčice-Smědčice
V okrese Ústí nad Labem, v obci 17487 4/554804 Ústí nad Labem
774871 KO Ústí nad Labem 1
Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-město
775151 UO Ústí nad Labem 2
Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-Severní Terasa
775096 KO Bukov 1
Bukov-Ústí nad Labem-město
775126 UO Bukov 2
Bukov-Ústí nad Labem-Severní Terasa
775266 KO Krásné Březno 3
Krásné Březno-Ústí nad Labem-Neštěmice
922226 UO Krásné Březno 2
Krásné Březno-Ústí nad Labem-Severní Terasa
V okrese Pardubice, v obci 11765 0/555134 Pardubice
717657 KO Pardubice 1
Pardubice-Pardubice I
717975 UO Pardubice 2
Pardubice-Pardubice II
717789 UO Pardubice 3
Pardubice-Pardubice III
918156 UO Pardubice 4
Pardubice-Pardubice IV
717703 UO Pardubice 5
Pardubice-Pardubice V
718050 UO Pardubice 6
Pardubice-Pardubice VI
922366 UO Pardubice 7
Pardubice-Pardubice VII
717843 KO Studánka 3
Studánka-Pardubice III
918181 UO Studánka 4
Studánka-Pardubice IV
V okrese Třebíč, v obci 09711 0/591165 Mladoňovice
920231 AZ Mladoňovice-Dobrá Voda
Slavíkovice u Jemnice-Mladoňovice
V okrese Třebíč, v obci 15021 5/545180 Slavíkovice
750212 KZ Slavíkovice u Jemnice
Slavíkovice u Jemnice-Slavíkovice
V okrese Brno-město, v obci 01000 6/582786 Brno
920827 UM Pisárky 12
Pisárky-Brno-Jundrov
610232 UM Pisárky 11
Pisárky-Brno-Kohoutovice
610208 KM Pisárky 1
Pisárky-Brno-střed
610542 KM Jundrov 12
Jundrov-Brno-Jundrov
920797 UM Jundrov 11
Jundrov-Brno-Kohoutovice
610704 KM Zábrdovice 1
Zábrdovice-Brno-střed
918521 UM Zábrdovice 4
Zábrdovice-Brno-sever
610933 UM Zábrdovice 5
Zábrdovice-Brno-Židenice
610674 UM Černá Pole 1
Černá Pole-Brno-střed
920819 UM Černá Pole 3
Černá Pole-Brno-Královo Pole
610771 KM Černá Pole 4
Černá Pole-Brno-sever
610950 KM Trnitá 1
Trnitá-Brno-střed
610984 UM Trnitá 7
Trnitá-Brno-jih
611115 KM Židenice 5
Židenice-Brno-Židenice
611131 UM Židenice 19
Židenice-Brno-Vinohrady
612499 KM Maloměřice 18
Maloměřice-Brno-Maloměřice a Obřany
920801 UM Maloměřice 19
Maloměřice-Brno-Vinohrady
V okrese Vyškov, v obci 18857 3/592889 Vyškov
788813 AC Vyškov-Zouvalka
Moravské Prusy-Vyškov
V okrese Vyškov, v obci 13401 5/593494 Prusy-Boškůvky
734012 KC Moravské Prusy
Moravské Prusy-Prusy-Boškůvky
V okrese Přerov, v obci 13471 6/511382 Přerov
922358 AZ Přerov-Výmyslov
Troubky nad Bečvou-Přerov
V okrese Přerov, v obci 14802 4/517747 Skalička
790966 AZ Skalička-Kamenec
Zámrsky-Skalička
V okrese Přerov, v obci 16868 8/519651 Troubky
768685 KZ Troubky nad Bečvou
Troubky nad Bečvou-Troubky
V okrese Přerov, v obci 19097 7/522775 Zámrsky
790974 KZ Zámrsky
Zámrsky-Zámrsky
V okrese Bruntál, v obci 01316 1/597180 Bruntál
706175 AC Bruntál-Kunov
Nové Heřminovy-Bruntál
V okrese Bruntál, v obci 10618 6/569551 Nové Heřminovy
706183 KC Nové Heřminovy
Nové Heřminovy-Nové Heřminovy
Vzhledem k tomu, že v ČR je v současnosti pouze 141 ÚTJ, které nejsou kódem, názvem a vymezením shodné se stejnojmenným katastrálním územím, uvádíme zde 8 zbývajících ÚTJ, jejichž název se nemění, aby výčet ÚTJ odlišných od k.ú. byl úplný:
OKRES, OBEC (kód, kontr.znak,IČOB) kód ÚTJ,kontr.znak, typ ÚTJ, název ÚTJ dosud, název ÚTJ nový
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V okrese Příbram, v obci 07001 7/540498 Kosova Hora
788198 KD Vysoká u Kosovy Hory II díl 1
Vysoká u Kosovy Hory II díl 1
922463 DK Vysoká u Kosovy Hory II díl 2
Vysoká u Kosovy Hory II díl 2
V okrese Náchod, v obci 05510 7/574112 Chvalkovice
655147 KD Střeziměřice díl 1
Střeziměřice díl 1
922471 DK Střeziměřice díl 2
Střeziměřice díl 2
V okrese Opava, v obci 11156 2/505927 Opava
711578 KM Opava-Předměstí-Opava
Opava-Předměstí-Opava
711608 UM Opava-Předměstí-Vávrovice
Opava-Předměstí-Vávrovice
711845 KM Komárov u Opavy-Komárov
Komárov u Opavy-Komárov
711861 UM Komárov u Opavy-Podvihov
Komárov u Opavy-Podvihov
Pozn.: Pro vysvětlení položky TU (typ ÚTJ) viz metodický text. ÚTJ, které mají typ začínající písmenem K, mají kód shodný s příslušným
katastrálním územím a představují tzv. dominantní ÚTJ. Písmenem U začínají typy dalších ÚTJ v Praze a ve statutárních městech, písmenem A přesahy obcí. Druhé písmeno se vztahuje k městské části (M) nebo městskému obvodu (O), a dále přesahy částí obce (C)
nebo ZSJ (Z).

- s účinností od 1.11.2008 se změnil název dvou ÚTJ (a současně k.ú.):

OKRES, OBEC (kód, kontr.znak,IČOB) kód ÚTJ,kontr.znak, typ ÚTJ, název ÚTJ dosud, název ÚTJ nový
V okrese České Budějovice, v obci 16580 8/545155 Temelín, se mění název ÚTJ 76581 3 Temelinec na nový název Temelínec, s účinností od 1.11.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při kontrole zjistil ČÚZK, že název tohoto k.ú. a
ÚTJ se neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s názvem části obce 16581 6 Temelínec a ZSJ
16581 6 0 Temelínec.
V okrese Prachatice, v obci 10170 2/550434 Nebahovy, se mění název ÚTJ 70169 6 Lažíšťka na nový název Lažišťka, s účinností od
1.11.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že při kontrole zjistil ČÚZK, že název tohoto k.ú. a ÚTJ se
neshoduje s názvem části obce, která na něm leží. Nový název se shoduje s názvem části obce 10169 9 Lažišťka a ZSJ 10169 9 0 Lažišťka.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS v případě ÚTJ, kde došlo ke změnám v jejich vymezení, na základě hodnot výměr k.ú. podle
údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2007 a podle grafických vrstev RSO k 1.7.2008.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 09a
Změnil se název tří ÚTJ:
s účinností od 18.11.2008:

V okrese Jeseník, v obci 06740 7/557218 Kobylá nad Vidnavkou, se mění název ÚTJ 66740 4 Kobylá na nový název Kobylá nad Vidnavkou, s účinností od 18.11.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že ČÚZK zjistil při kontrolách, že
název k.ú. a ÚTJ se neshoduje s názvem části obce (resp. obce, protože obec Kobylá nad Vidnavkou se na části nedělí), která na nich
leží. Nový název se shoduje s názvem části obce 06740 7 Kobylá nad Vidnavkou a ZSJ 06740 7 0 Kobylá nad Vidnavkou, které byly
takto přejmenovány k 1.1.2001, kdy obec Kobylá nad Vidnavkou vznikla, tak aby jejich název byl v souladu s názvem části obce, protože
obec se nečlení na části, tj. má z hlediska územní identifikace jedinou část shodnou názvem s obcí a současně má jedinou ZSJ, která je
kódem a názvem shodná s jedinou částí obce.

s účinností od 15.12.2008:

V okrese Příbram, v obci 07001 7/540498 Kosova Hora, se mění název ÚTJ 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory II díl 1 na nový název Vysoká u Kosovy Hory díl 1, s účinností od 15.12.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že s účinností
od 1.4.2008 se změnil název k.ú. 78818 0 Vysoká u Kosovy Hory I na nový název Mezné, a proto označení římská dvě ("II") k.ú. členěného na dvě ÚTJ ztratilo smysl. Kódy a názvy části obce: 18819 1 Vysoká a ZSJ 18819 1 0 Vysoká se nemění.
V okrese Příbram, v obci 07001 7/540498 Kosova Hora, se mění název ÚTJ 92246 3 Vysoká u Kosovy Hory II díl 2 na nový název Vysoká u Kosovy Hory díl 2, s účinností od 15.12.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem
změny byla skutečnost, že s účinností od 1.4.2008 se změnil název k.ú. 78818 0 Vysoká u Kosovy Hory I na nový název Mezné, a
proto označení římská dvě ("II") k.ú. členěného na dvě ÚTJ ztratilo smysl. Kódy a názvy části obce: 18819 1 Vysoká a ZSJ 32246 6 0
Vysoká (oddělená část) se nemění.

s účinností od 19.12.2008:

V okrese Příbram, v obci 06660 5/540447 Klučenice, se mění název ÚTJ 79843 6 Podskalí II na nový název Podskalí, s účinností od
19.12.2008, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že s účinností od 1.4.2008 se změnil název k.ú. 67153 3
Podskalí I na nový název Vystrkov, a proto označení římská dvě ("II") ztratilo smysl. V souladu s tím se mění název ZSJ 19843 9 0 Podskalí II na nový název Podskalí. ZSJ patří do části obce 06663 0 Voltýřov, ležící převážně na sousedním k.ú. 66663 7 Voltýřov, a proto
se název části obce nemění.

Změnila se příslušnost 2 ÚTJ do obce (od 1.1.2009):
KODUTJ, KU, NAZUTJ
70316 8 Nemíž
79590 9 Želechovice nad Dřevnicí,

v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
16529 8/530751 Tehov, o. Benešov, dříve v obci 10316 1/530255 Nemíž, o. Benešov,
19590 1/500011 Želechovice nad Dřevnicí, o. Zlín, dříve v obci 03556 4/585068 Zlín, o. Zlín.

Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech ÚTJ, které jsou vymezením shodné s k.ú., podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31.12.2008, v územním vymezení k 1.1.2009. V případě ÚTJ, které nejsou vymezením shodné s k.ú., je v položce VYMERA uvedena výměra celého k.ú. pouze u tzv. dominantních ÚTJ, tj. u těch, které se kódem shodují s kódem k.ú. Součet položek VYMERA a VYMERU je
tak shodný za ČR, za kraje, ale už ne za všechny menší územní jednotky, kde rozdíl mezi VYMERA a VYMERU signalizuje územní přesahy.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě ÚTJ, které nejsou vymezením shodné s celými k.ú., na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2008 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2009.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 09b
Zanikla 1 ÚTJ (uveden kód ÚTJ, kontrolní znak, název ÚTJ, kód obce, kontrolní znak/ICOB, název obce, datum účinnosti):

KOD_UTJ,NAZUTJ,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
92062 2 Dolní Měcholupy-Praha-Dubeč, v obci
12702 7/554782 Praha, s účinností od 8.5.2009, tj. s ukončením platnosti
k 7.5.2009. ÚTJ byla vytvořena k 25.2.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 jako územní přesah městské části Praha-Dubeč na k.ú.
73254 2 Dolní Měcholupy, pro přesah připravované zástavby ze zástavby Dubče na sousední k.ú. ÚTJ zanikla úpravou hranice mezi
k.ú. Dolní Měcholupy a Dubeč (na základě rozhodnutí katastrálního úřadu) tak, aby byla shodná se stanovenou hranicí mezi městskými
částmi Praha-Dolní Měcholupy a Praha-Dubeč. ÚTJ byla tedy připojena ke k.ú. 63333 0 Dubeč.
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Změnil se název jedné ÚTJ (uveden kód ÚTJ, kontrolní znak, název ÚTJ, kód obce, kontrolní znak/ICOB, název obce, datum účinnosti):

KOD_UTJ,NAZUTJ,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
73254 1 Dolní Měcholupy-Praha-Dolní Měcholupy, v obci 12702 7/554782 Praha, na nový název Dolní Měcholupy, s účinností od
8.5.2009, v souvislosti se zrušením ÚTJ 92062 2 Dolní Měcholupy-Praha-Dubeč. ÚTJ se tak stává svým kódem, názvem i vymezením
zcela shodnou s k.ú. 73254 1 Dolní Měcholupy. V důsledku toho se mění položka TU (typ ÚTJ) z dřívější hodnoty KM na novou hodnotu
KU.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě tří ÚTJ, kde došlo od 1.1.2009 k administrativní změně:
V předkládané verzi ÚIR-ZSJ jsou dvě takové změny:
KOD_UTJ NAZUTJ
VYMERU nově VYMERU dříve
63333 0 Dubeč
860,0588
850,3114
tj. zrušení ÚTJ Dolní Měcholupy (Praha-Dubeč) a převedení území do ÚTJ Dubeč, od 8.5.2009,
673978 Větrov u Krásného Lesa
266,3628
382,4563
765724 Telnice
447,0331
330,9396
tj. úprava hranic mezi obcemi Patrovice a Telnice (převedení nově vytvořené ZSJ Adolfov), od 2.3.2009.

V souvislosti s údržbou a aktualizací soustavy souřadnic definičních bodů ZSJ byly upraveny souřadnice definičních bodů 22 ÚTJ a položka MAPA u 14 ÚTJ v návaznosti na úpravu souřadnic reprezentativních (referenčních) ZSJ.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 10a
Změnila se příslušnost 1 ÚTJ do obce (od 1.1.2010):

KODUTJ+KU=KOD_UTJ, NAZUTJ v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
71979 0 Petrov nad Desnou
11979 2/500020 Petrov nad Desnou, o. Šumperk,
dříve v obci 15206 4/540986 Sobotín, o. Šumperk.

Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech ÚTJ, které jsou vymezením shodné s k.ú., podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu k
31.12.2009, v územním vymezení k 1.1.2010. V případě ÚTJ, které nejsou vymezením shodné s k.ú., je v položce VYMERA uvedena výměra celého k.ú. pouze u tzv. dominantních ÚTJ, tj. u těch, které se kódem shodují s kódem k.ú. Součet položek VYMERA a VYMERU je
tak shodný za ČR, za kraje, ale už ne za všechny menší územní jednotky, kde rozdíl mezi VYMERA a VYMERU signalizuje územní přesahy.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě ÚTJ, které nejsou vymezením shodné s celými k.ú., na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2009 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2010. Výměry byly součástí aktualizované verze k 1.1.2010.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 10b
Změnil se název jedné ÚTJ:

V okrese Příbram, v obci 540498 Kosova Hora, se mění název ÚTJ 67000 6 Červený Hrádek na nový název Janov u Kosovy Hory, s
účinností od 11.10.2010, na základě rozhodnutí ČÚZK. Důvodem změny byla skutečnost, že název k.ú. a ÚTJ se neshodoval s názvem
části obce, která na něm leží. Část obce Červený Hrádek bývala osadou obce Kosova Hora v letech 1869-1921, samostatnou obcí v letech 1930-1950, částí obce v obci Sedlčany v letech 1961-1981 a od 1.1.1982 je pouze ZSJ v obci Sedlčany, kde leží na k.ú. Sedlčany.
Část obce Červený Hrádek bývala osadou obce Kosova Hora v letech 1869-1921, samostatnou obcí v letech 1930-1950, částí obce v
obci Sedlčany v letech 1961-1981 a od 1.1.1982 je pouze ZSJ v obci Sedlčany, kde leží na k.ú. Sedlčany. Část obce Janov byla osadou
obce Kosova Hora v letech 1869-1921, osadou obce Červený Hrádek v letech 1930-1950, částí obce v obci Kosova Hora od roku 1961,
ležela zřejmě celou tu dobu na k.ú. Červený Hrádek.

Byly mírně upraveny odhadnuté výměry 54 ÚTJ dle GIS (VYMERU) v případě ÚTJ, které nejsou vymezením shodné s celými k.ú., jako
součet odhadnutých výměr ZSJ, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2009 a podle aktualizovaných
grafických vrstev RSO k 1.11.2010.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 11a
Byla zrušena 1 ÚTJ:

V okrese 2111 Příbram, v obci 07001 7/540498 Kosova Hora, s účinností od 26.7.2010 (dodatečné oznámení), v důsledku rozhodnutí
katastrálního úřadu, se ruší ÚTJ 92246 3 Vysoká u Kosovy Hory díl 2, sloučením do k.ú. 67001 4 Kosova Hora.
ÚTJ představovala druhý, prostorově oddělený polygon k.ú. 78819 3 Vysoká u Kosovy Hory, který byl zrušen rozhodnutím katastrálního
úřadu.

Změnil se název jedné ÚTJ:

V okrese 2111 Příbram, v obci 540498 Kosova Hora, s účinností od 26.7.2010 (dodatečné oznámení), v důsledku rozhodnutí katastrálního úřadu, se mění název ÚTJ 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory díl 1 na nový název Vysoká u Kosovy Hory. V důsledku zrušení druhého polygonu se zbylý polygon, označený jako díl 1, stává zcela totožným s k.ú. 78819 3 Vysoká u Kosovy Hory, a proto má nově i
shodný název. Při té příležitosti se mění charakteristiky TU - typ ÚTJ, z dosavadní KD na novou KU.
Změnila se příslušnost 1 ÚTJ do obce (od 1.1.2011):

KOD_UTJ, NAZUTJ v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
68268 3 Libhošť

08268 6/500046 Libhošť, o. Nový Jičín,
dříve v obci 10741 7/599191 Nový Jičín, o. Nový Jičín.

Byly aktualizovány výměry (VYMERA) všech ÚTJ, které jsou vymezením shodné s k.ú., podle údajů Zeměměřického úřadu, dle stavu
k 31.12.2010, v územním vymezení k 1.1.2011. V případě ÚTJ, které nejsou vymezením shodné s k.ú., je v položce VYMERA uvedena
výměra celého k.ú. pouze u tzv. dominantních ÚTJ, tj. u těch, které se kódem shodují s kódem k.ú. Součet položek VYMERA a VYMERU
je tak shodný za ČR, za kraje, ale už ne za všechny menší územní jednotky, kde rozdíl mezi VYMERA a VYMERU signalizuje územní přesahy.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě ÚTJ, které nejsou vymezením shodné s celými k.ú., na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2010 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2011. Výměry byly součástí aktualizované verze k 1.1.2011.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 11b
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Změny v souboru ÚTJ jsou v souladu s jejich vymezováním různého typu:
a) změny ÚTJ, shodné se změnami k.ú.,
b) změny vyvolané změnami ÚTJ uvnitř k.ú.,
c) Změny v důsledku změn vztahu k.ú. x obec (přesahy)
d) Změny v důsledku zjištění vícenásobných polygonů k.ú.
e) Změny v důsledku rušení vícenásobných polygonů k.ú.
f) jiné změny.
Změny jsou uváděny podle těchto základních typů změn, podle data účinnosti změn a podle konkrétních změn ke stejnému datu (vznik,
rušení nebo přejmenování). Datum změn je přitom v zásadě dvojího druhu: jednak datum účinnosti podle ČÚZK (ale často zjištěné resp.
nahlášené dodatečně, někdy s velkým zpožděním) nebo datum účinnosti pracovní (datum začlenění do číselníků změny, která nastala
v neurčené minulosti).
a) změny ÚTJ, shodné se změnami k.ú.
Jedná se o sloučení k.ú. Dolní Otaslavice a Horní Otaslavice, které jsou současně ÚTJ, s účinností od k 25.8.2011.
Zanikla 1 ÚTJ:
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589845 Otaslavice, s účinností od 25.8.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 24.8.2011), na základě
rozhodnutí ČÚZK, se ruší ÚTJ 71645 6 Horní Otaslavice a slučuje se do ÚTJ 71644 8 Dolní Otaslavice (která současně mění název na
Otaslavice).

Změnil se název 1 ÚTJ:

V okrese 7103 Prostějov, v obci 589845 Otaslavice, s účinností od 25.8.2011, na základě rozhodnutí ČÚZK, se mění název ÚTJ 71644
8 Dolní Otaslavice na nový název Otaslavice.

Změnilo se vymezení 1 ÚTJ:

V okrese 7103 Prostějov, v obci 589845 Otaslavice, s účinností od 25.8.2011, na základě rozhodnutí ČÚZK, se mění vymezení a tím i
výměra ÚTJ 71644 8 Dolní Otaslavice (nově Otaslavice) v důsledku sloučení s ÚTJ 71645 6 Horní Otaslavice.

b) změny vyvolané změnami ÚTJ uvnitř k.ú. s účinností od 20.1.2011
- pracovní účinnost
Vznikla 1 ÚTJ:

V okrese Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost) se vytváří nová ÚTJ 66907 5 Háje u PříbraměPříbram díl 2 pro prostorově oddělenou část (druhý polygon) dosavadní ÚTJ 66906 7 Háje u Příbramě-Příbram, která se upřesněním
hranic v rámci územní přípravy SLDB rozdělila na dva polygony. Nová ÚTJ je svým vymezením shodná se ZSJ 06907 8 0 (UO 031) Jesenice a patří do k.ú. 63655 0 Háje u Příbramě v obci 598402 Háje.

Změnil se název 1 ÚTJ:

V okrese Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se mění název ÚTJ 66906 7 Háje u PříbraměPříbram na nový název Háje u Příbramě-Příbram díl 1, v důsledku rozdělení ÚTJ na dva polygony. ÚTJ je svým vymezením nyní
shodná se ZSJ 06906 0 0 (UO 032) Jerusalem a patří do k.ú. 63655 0 Háje u Příbramě v obci 598402 Háje.

c) Změny v důsledku změn vztahu k.ú. x obec (přesahy)
ca) s účinností od 20.2.2011 - pracovní účinnost
Vznikly 2 nové ÚTJ

V okrese 2111 Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ÚTJ 70345 1 Nepomuk pod Třemšínem-Rožmitál pod Třemšínem, pro území, které je součástí k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem, ale všechny budovy na tomto území nepatří do obce 564524 Nepomuk, ale patří do sousední obce 541231 Rožmitál pod Třemšínem a do části obce 40356 3 Zalány. Jedná se tedy o klasický přesah celé ZSJ 10345 4 0 Nepomucké Zalány přes hranice obce, který
ale až dosud nebyl veden jako samostatná ÚTJ, nýbrž jako přesah jednotlivých budov přes hranice obce. Nová ÚTJ má charakteristiku
TU ="AZ" (administrativní přesah celé ZSJ). Kdyby se ÚTJ nevytvořila, nebude v SLDB 2011 ZSJ 10345 4 0 Nepomucké Zalány vůbec
sčítána, jako nebyla sčítána v SLDB 2001 (v roce 1991 byl počet obyvatel 42, v roce 2001 byl počet obyvatel 0, protože všichni obyvatelé byli chybně sečteni v ZSJ 14286 7 0 (UO 018-N) Rožmitálské Zalány, která zahrnovala i přesah přes hranice obce (který byl ve skutečnosti ZSJ 10345 4 0 Nepomucké Zalány, která byla vymezena, ale nebyla sečtena).
V okrese 5202 Jičín, v obci 573221 Rohoznice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ÚTJ 91988 8 Rohoznice u Hořic-Miletín, pro území, které je součástí k.ú. 74050 1 Rohoznice u Hořic, ale naprostá většina budov, kvůli
kterým byla vymezena ZSJ 31988 1 0 Trotinka II (jako přesah ZSJ 14051 1 0 Trotinka I na sousední k.ú.) na tomto území nepatří do obce 573221 Rohoznice, ale patří do sousední obce 573175 Miletín a do části obce 09466 8 Miletín. Jedná se tedy o klasický přesah
téměř celé ZSJ přes hranice obce, který ale až dosud nebyl veden jako samostatná ÚTJ, nýbrž jako přesah jednotlivých budov přes hranice obce. Nová ÚTJ má charakteristiku TU ="AZ" (administrativní přesah celé ZSJ). Jednotlivé budovy, které až dosud formálně patřily
do ZSJ 31988 1 0 Trotinka II, ale nepatří do nové ÚTJ, se převádějí do ZSJ 14050 3 0 Rohoznice (změna hranic)

Změnily se názvy ÚTJ:

V okrese 2111 Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ÚTJ 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem na nový název Nepomuk pod Třemšínem-Nepomuk, pro hlavní část k.ú. 70344 3 Nepomuk
pod Třemšínem, která představuje zbytek k.ú. po vyčlenění ÚTJ 70345 1 Nepomuk pod Třemšínem-Rožmitál pod Třemšínem. Současně se mění charakteristika TU, dříve "KU" (ÚTJ je shodná s k.ú. kódem, názvem i vymezením), nově "KZ" (ÚTJ je shodná s k.ú. kódem,
základem názvu před pomlčkou a má menší vymezení).
V okrese 5202 Jičín, v obci 573221 Rohoznice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ÚTJ 74050 1 Rohoznice u Hořic na nový název Rohoznice u Hořic-Rohoznice, pro hlavní část k.ú. 74050 1 Rohoznice u Hořic, která
představuje zbytek k.ú. po vyčlenění 91988 8 Rohoznice u Hořic-Miletín. Současně se mění charakteristika TU, dříve "KU" (ÚTJ je
shodná s k.ú. kódem, názvem i vymezením), nově "KZ" (ÚTJ je shodná s k.ú. kódem, základem názvu před pomlčkou a má menší vymezení).

233

cb) s účinností od 22.2.2011
Zanikla 1 ÚTJ:

V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 530832 Brambory, s účinností od 22.2.2011 (datum provedení zápisu o změně hranic obcí Katastrálním úřadem na základě dohody mezi obcemi), se ruší ÚTJ 60408 9 Bílé Podolí-Brambory, která byla součástí k.ú. 60406 2 Bílé Podolí
a slučuje se do ÚTJ 60407 1 Brambory, která je shodná s k.ú. 60407 1 Brambory. Datum ukončení platnosti je tedy 21.2.2011. Důvodem
bylo zrušení přesahu budov ZSJ 00408 1 0 Koukalka, která patří do obce 530832 Brambory, ale ležela na k.ú. 60406 2 Bílé Podolí v obci 533971 Bílé Podolí.

Změnil se název 1 ÚTJ:

V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 530832 Brambory, s účinností od 22.2.2011 (datum provedení zápisu o změně hranic obcí Katastrálním úřadem na základě dohody mezi obcemi), se mění název ÚTJ 60406 2 Bílé Podolí-Bílé Podolí na nový název Bílé Podolí, v souvislosti se zrušením ÚTJ 60408 9 Bílé Podolí-Brambory, v důsledku čehož se ÚTJ 60406 2 Bílé Podolí (dříve Bílé Podolí-Bílé Podolí) stává
shodnou kódem, názvem i vymezením s k.ú. 60406 2 Bílé Podolí. Současně se mění charakteristika TU: dříve "KZ" (ÚTJ je shodná s
k.ú. kódem, základem názvu před pomlčkou a má menší vymezení), nově "KU" (ÚTJ je shodná s k.ú. kódem, názvem i vymezením).

cc) s účinností od 19.3.2008 (dodatečné oznámení)
Zanikla 1 ÚTJ:

V okrese 6104 Třebíč, v obci 591165 Mladoňovice, s účinností od 19.3.2008 (datum provedení zápisu o změně hranic obcí Katastrálním
úřadem na základě dohody mezi obcemi), se ruší ÚTJ 92023 1 Slavíkovice u Jemnice-Mladoňovice, která byla součástí k.ú. 75021 2
Slavíkovice u Jemnice a slučuje se do ÚTJ 69711 7 Mladoňovice na Moravě, která je shodná s k.ú. 69711 7 Mladoňovice na Moravě.
Datum ukončení platnosti je tedy 18.3.2008 Důvodem bylo zrušení přesahu budov ZSJ 32023 4 0 Dobrá Voda II, která patří do části obce 09711 0 Mladoňovice v obci 591165 Mladoňovice, ale ležela na k.ú. 75021 2 Slavíkovice u Jemnice v obci 545180 Slavíkovice.

Změnil se název 1 ÚTJ:

V okrese 6104 Třebíč, v obci 545180 Slavíkovice, s účinností od 19.3.2008 (datum provedení zápisu o změně hranic obcí Katastrálním
úřadem na základě dohody mezi obcemi), se mění název ÚTJ 75021 2 Slavíkovice u Jemnice-Slavíkovice na nový název 75021 2 Slavíkovice u Jemnice, v souvislosti se zrušením ÚTJ 92023 1 Slavíkovice u Jemnice-Mladoňovice, v důsledku čehož se ÚTJ 75021 2
Slavíkovice u Jemnice (dříve Slavíkovice u Jemnice-Slavíkovice) stává shodnou kódem, názvem i vymezením s k.ú. 75021 2 Slavíkovice u Jemnice. Současně se mění charakteristika TU: dříve "KZ" (ÚTJ je shodná s k.ú. kódem, základem názvu před pomlčkou a má
menší vymezení), nově "KU" (ÚTJ je shodná s k.ú. kódem, názvem i vymezením).

d) Změny v důsledku zjištění vícenásobných polygonů k.ú.
da) s účinností od 20.1.2011 - pracovní účinnost
V souboru k.ú. nedochází k žádným změnám, mění se pouze vymezení několika k.ú., změny jsou v souborech ÚTJ, ZSJ a ZSJ dílů. Nové
ÚTJ a nové ZSJ jsou nezbytné k tomu, aby všechny polygony v souboru správních hranic, které obsahují aktuální hranice obcí a k.ú., měly
jednoznačnou identifikaci. Až se podaří ČÚZK dosáhnout zrušení vícenásobných polygonů změnou příslušnosti dotčených parcel do obce
a do k.ú., tyto jednotky budou opět zrušeny.
Vznikly nové ÚTJ
V okrese Příbram, v obci 540498 Kosova Hora, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 78815 5 Vysoká u
Kosovy Hory díl 2 pro prostorově oddělenou část k.ú. 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory, která vznikla rozdělením k.ú. na dva polygony
tím, že prostřední část k.ú. byla převedena do sousedního k.ú. Nová ÚTJ je svým vymezením shodná se ZSJ 18815 8 0 Dohnalova
Lhota.
V okrese Příbram, v obci 540587 Křešín, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92428 8 Křešín díl 2 pro
prostorově oddělenou část k.ú. 67610 1 Křešín, která až dosud nebyla v souboru správních hranic vymezena jako samostatná územní
jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodná s k.ú. základem názvu, ale nikoliv kódem a
vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým vymezením
shodná s nově vytvořenou ZSJ 32428 1 Křešín (oddělená část U Felbabky).
V okrese Příbram, v obci 540587 Křešín, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92429 6 Křešín díl 3 pro
prostorově oddělenou část k.ú. 67610 1 Křešín, která až dosud nebyla v souboru správních hranic vymezena jako samostatná územní
jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodná s k.ú. základem názvu, ale nikoliv kódem a
vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým vymezením
shodná s nově vytvořenou ZSJ 32429 9 Křešín (oddělená část U Evženova).
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92422 9 Nepomuk pod
Třemšínem díl 2 pro prostorově oddělenou část k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem, která až dosud nebyla v souboru správních
hranic vymezena jako samostatná územní jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodná s
k.ú. základem názvu, ale nikoliv kódem a vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ 32422 1 Nepomuk (oddělená část Pourka).
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92423 7 Nepomuk pod
Třemšínem díl 3 pro prostorově oddělenou část k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem, která až dosud nebyla v souboru správních
hranic vymezena jako samostatná územní jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodná s
k.ú. základem názvu, ale nikoliv kódem a vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ 32423 0 Nepomuk (oddělená část U Záběhlé-východ).
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92424 5 Nepomuk pod
Třemšínem díl 4 pro prostorově oddělenou část k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem, která až dosud nebyla v souboru správních
hranic vymezena jako samostatná územní jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodná s
k.ú. základem názvu, ale nikoliv kódem a vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ 32424 8 Nepomuk (oddělená část U Záběhlé-střed).
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92425 3 Nepomuk pod
Třemšínem díl 5 pro prostorově oddělenou část k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem, která až dosud nebyla v souboru správních
hranic vymezena jako samostatná územní jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodná s
k.ú. základem názvu, ale nikoliv kódem a vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ 32425 6 Nepomuk (oddělená část U Záběhlé-západ).
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V okrese Prostějov, v obci 589675 Laškov, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92426 1 Laškov díl 2 pro
prostorově oddělenou část k.ú. 67920 8 Laškov, která až dosud nebyla v souboru správních hranic vymezena jako samostatná územní
jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodná s k.ú. základem názvu, ale nikoliv kódem a
vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým vymezením
shodná s nově vytvořenou ZSJ 32426 4 Dvorek (oddělená část).
V okrese Prostějov, v obci 590061 Stínava, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92427 0 Stínava díl 2 pro
prostorově oddělenou část k.ú. 75549 4 Stínava, která až dosud nebyla v souboru správních hranic vymezena jako samostatná územní
jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodná s k.ú. základem názvu, ale nikoliv kódem a
vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým vymezením
shodná s nově vytvořenou ZSJ 32427 2 Stínava (oddělená část).

Změnil se název ÚTJ:
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se mění název ÚTJ 70344 3 Nepomuk pod
Třemšínem na nový název Nepomuk pod Třemšínem díl 1. ÚTJ byla až do 14.12.2010 shodná s k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem, od 20.1.2011 představuje první, hlavní polygon tohoto k.ú., složeného z více polygonů a má nově v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu
hodnotu KD = ÚTJ shodná s k.ú. kódem a základem názvu, ale nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů k.ú.).
V okrese Příbram, v obci 540498 Kosova Hora, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se mění název ÚTJ 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory na nový název Vysoká u Kosovy Hory díl 1. ÚTJ byla až do 14.12.2008 a pak v období 25.7.2010 až 14.10.2010 shodná s
k.ú. 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory. V období od 15.12.2008 až do 24.7.2010 tvořila díl 1 tohoto k.ú., neboli ÚTJ s názvem Vysoká u
Kosovy Hory díl 1, protože v té době existoval díl 2, který byl odlišný od nového dílu 2, protože existoval zcela na jiném místě a měl jiný
kód ÚTJ, a to ÚTJ 92246 3 Vysoká u Kosovy Hory díl 2.
V okrese Prostějov, v obci 589675 Laškov, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se mění název ÚTJ 67920 8 Laškov na nový
název Laškov díl 1. ÚTJ byla až do 14.12.2010 shodná s k.ú. 67920 8 Laškov, od 20.1.2011 představuje první, hlavní polygon tohoto
k.ú., složeného ze dvou polygonů a má nově v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu KD = ÚTJ shodná s k.ú. kódem a základem názvu, ale nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon k.ú., které je složeno ze dvou prostorově oddělených polygonů k.ú.).
V okrese Prostějov, v obci 590061 Stínava, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se mění název ÚTJ 75549 4 Stínava na nový
název Stínava díl 1. ÚTJ byla až do 14.12.2010 shodná s k.ú. 75549 4 Stínava, od 20.1.2011 představuje první, hlavní polygon tohoto
k.ú., složeného ze dvou polygonů a má nově v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu KD = ÚTJ shodná s k.ú. kódem a základem názvu, ale nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon k.ú., které je složeno ze dvou prostorově oddělených polygonů k.ú.).
V okrese Příbram, v obci 540587 Křešín, s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost), se mění název ÚTJ 67610 1 Křešín na nový název Křešín díl 1. ÚTJ byla až do 14.12.2010 shodná s k.ú. 67610 1 Křešín, od 20.1.2011 představuje první, hlavní polygon tohoto k.ú.,
složeného ze tří polygonů a má nově v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu KD = ÚTJ shodná s k.ú. kódem a základem názvu, ale
nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon k.ú., které je složeno ze dvou prostorově oddělených polygonů k.ú.).

db) s účinností od 10.3.2011 - pracovní účinnost
Vznikly nové ÚTJ:
V okrese 2111 Příbram, v obci 539970 Borotice, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92537 3 Čelina díl 2
pro prostorově oddělenou (polygony se dotýkají pouze bodem) část k.ú. 61937 0 Čelina, která až dosud nebyla v souboru správních
hranic vymezena jako samostatná územní jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodná s
k.ú. základem názvu, ale nikoliv kódem a vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ 32537 6 0 Čelina (oddělená část).
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583120 Ivančice, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92538 1 Řeznovice díl 2 pro prostorově oddělenou část k.ú. 74542 1 Řeznovice, která až dosud nebyla v souboru správních hranic vymezena jako samostatná územní jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodná s k.ú. základem názvu, ale
nikoliv kódem a vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým
vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ 32538 4 0 (UO 021) Na vrších.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 593338 Milonice, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92539 0 Milonice díl
2 pro prostorově oddělenou část k.ú. 69504 1 Milonice, která až dosud nebyla v souboru správních hranic vymezena jako samostatná
územní jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodná s k.ú. základem názvu, ale nikoliv kódem a vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ 32539 2 0 Rošťoutky (oddělená část).
V okrese 7104 Přerov, v obci 514705 Lipník nad Bečvou, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92540 3
Loučka díl 2 pro prostorově oddělenou část k.ú. 68701 4 Loučka, která až dosud nebyla v souboru správních hranic vymezena jako
samostatná územní jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodná s k.ú. základem názvu,
ale nikoliv kódem a vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je
svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ 32540 6 0 (UO 018) Peklo.

Změnily se názvy ÚTJ:
V okrese 2111 Příbram, v obci 539970 Borotice, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se mění název ÚTJ 61937 0 Čelina na
nový název Čelina díl 1. ÚTJ byla až do 9.3.2011 shodná s k.ú. 61937 0 Čelina, od 10.3.2011 představuje první, hlavní polygon tohoto
k.ú., složeného z více polygonů a má nově v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu KD = ÚTJ shodné s k.ú. kódem a základem názvu,
ale nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů k.ú.).
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583120 Ivančice, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se mění název ÚTJ 74542 1 Řeznovice na nový název Řeznovice díl 1. ÚTJ byla až do 9.3.2011 shodná s k.ú. 74542 1 Řeznovice, od 10.3.2011 představuje první, hlavní
polygon tohoto k.ú., složeného z více polygonů a má nově v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu KD = ÚTJ shodná s k.ú. kódem a
základem názvu, ale nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů
k.ú.).
V okrese 6206 Vyškov, v obci 593338 Milonice, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se mění název ÚTJ 69504 1 Milonice na
nový název Milonice díl 1. ÚTJ byla až do 9.3.2011 shodná s k.ú. 69504 1 Milonice, od 10.3.2011 představuje první, hlavní polygon to-
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hoto k.ú., složeného z více polygonů a má nově v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu KD = ÚTJ shodná s k.ú. kódem a základem
názvu, ale nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů k.ú.).
V okrese 7104 Přerov, v obci 514705 Lipník nad Bečvou, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se mění název ÚTJ 68701 4
Loučka na nový název Loučka díl 1. ÚTJ byla až do 9.3.2011 shodná s k.ú. 68701 4 Loučka, od 10.3.2011 představuje první, hlavní polygon tohoto k.ú., složeného z více polygonů a má nově v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu KD = ÚTJ shodná s k.ú. kódem a základem názvu, ale nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů
k.ú.).

e) Změny v důsledku rušení vícenásobných polygonů k.ú.
V souboru k.ú. nedochází k žádným změnám, mění se pouze vymezení několika k.ú., změny jsou v souborech ÚTJ, ZSJ a ZSJ dílů. Ve
třech případech se ruší ÚTJ vytvořené z druhého malého polygonu k.ú., v jednom případě ÚTJ, vytvořené kvůli přesahu ZSJ na k.ú. v sousední obci. ÚTJ se ruší s účinností v období od 28.6.2011 do 18.10.2011. To znamená, že nebudou zřejmě uváděny ve Statistickém lexikonu obcí ze SLDB 2011 (až vznikne), ale budou obsaženy v datových souborech k datu SLDB 26.3.2011.
ea) s účinností od 28.6.2011
Zanikla 1 ÚTJ:
V okrese 7104 Přerov, v obci 511382 Přerov, s účinností od 28.6.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 27.6.2011), se ruší ÚTJ 92235 8
Troubky nad Bečvou-Přerov a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 73471 3 Přerov ve stejné obci. ÚTJ byla vytvořena s účinností od 1.6.2005
(pracovní účinnost), pro územní přesah zástavby obce Přerov, části obce 41428 0 Přerov VIII-Henčlov na k.ú. 76868 5 Troubky nad
Bečvou v sousední obci 519651 Troubky a byla svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ 32235 1 0 (UO 049-N) Výmyslov. ÚTJ
zanikla v důsledku změny hranic k.ú., schválené Katastrálním úřadem a provedené na základě dohody obcí o změně hranic obcí).

Změnil se název ÚTJ:
V okrese 7104 Přerov, v obci 519651 Troubky, s účinností od 28.6.2011, se mění název ÚTJ 76868 5 Troubky nad Bečvou-Troubky na
nový (obnovený) název Troubky nad Bečvou, v souvislosti s tím, že ÚTJ je opět shodná s k.ú. 76868 5 Troubky nad Bečvou, poté co
byla zrušena ÚTJ 92235 8 Troubky nad Bečvou-Přerov. V položce TU (typ ÚTJ) se mění hodnota KZ na hodnotu KU = ÚTJ zcela shodná s k.ú. kódem, názvem i vymezením.

eb) s účinností od 7.9.2011
Zanikla 1 ÚTJ:
V okrese Příbram, v obci 540498 Kosova Hora, s účinností od 7.9.2011 (v důsledku rozhodnutí ČÚZK), se ruší ÚTJ 78815 5 Vysoká u
Kosovy Hory díl 2, která vznikla s účinností od 20.1.2011 (pracovní účinnost) pro prostorově oddělenou část k.ú. 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory, tak, že k.ú. Vysoká u Kosovy Hory byla neúmyslně rozdělena na dva polygony tím způsobem, že prostřední část k.ú. byla
převedena do sousedního k.ú. Janov u Kosovy Hory. Tato nová ÚTJ byla svým vymezením shodná se ZSJ 18815 8 0 Dohnalova Lhota.
Zrušená ÚTJ se slučuje zpětně do k.ú. a ÚTJ 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory tak, že skupina parcel se opět převádí z k.ú. Janov u Kosovy Hory do k.ú. Vysoká u Kosovy Hory

Změnil se název ÚTJ:
V okrese Příbram, v obci 540498 Kosova Hora, s účinností od 7.9.2011 (v důsledku rozhodnutí ČÚZK), se mění název ÚTJ 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory díl 1 na nový (obnovený) název Vysoká u Kosovy Hory. Zrušením dílu 2 (odděleného polygonu) hlavní polygon
k.ú. (ÚTJ) přestává být dílem 1 a stává se opět svým vymezením shodným s celkovým k.ú., a proto má i shodný název.

ec) s účinností od 8.9.2011
Zanikla 1 ÚTJ:
V okrese 7104 Přerov, v obci 514705 Lipník nad Bečvou, s účinností od 8.9.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 7.9.2011), se ruší ÚTJ
92540 3 Loučka díl 2 a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 72371 1 Podhoří na Moravě ve stejné obci. ÚTJ byla vytvořena s účinností od 1.3.2011
(pracovní účinnost), pro druhý polygon (prostorově oddělenou část) k.ú. 68701 4 Loučka a byla svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ 32540 6 0 (UO 018-N) Peklo. ÚTJ zanikla v důsledku změny hranic k.ú., kterou provedl z vlastního podnětu Katastrální úřad
(aby odstranil druhý polygon k.ú.) a kterou schválil městský úřad.

Změnil se název ÚTJ:
V okrese 7104 Přerov, v obci 514705 Lipník nad Bečvou, s účinností od 8.9.2011, se mění název ÚTJ 68701 4 Loučka díl 1 na nový
(obnovený) název 68701 4 Loučka, v souvislosti s tím, že ÚTJ je opět shodná s k.ú. 68701 4 Loučka, poté co byla zrušena ÚTJ 92540 3
Loučka díl 2. V položce TU (typ ÚTJ) se mění hodnota KD na hodnotu KU = ÚTJ zcela shodná s k.ú. kódem, názvem i vymezením.

ed) s účinností od 23.9.2011
Zanikla 1 ÚTJ:
V okrese 5203 Náchod, v obci 574112 Chvalkovice, s účinností od 23.9.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 22.9.2011), se ruší ÚTJ
92247 1 Střeziměřice díl 2 a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 62842 5 Krabčice v obci 574015 Dolany. ÚTJ byla vytvořena s účinností od
13.5.2008 (pracovní účinnost), pro druhý polygon (prostorově oddělenou část) k.ú. 65514 7 Střeziměřice a byla svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ 32247 4 0 Střeziměřice (oddělená část). ÚTJ zanikla v důsledku změny hranic k.ú., schválené Katastrálním
úřadem a provedené na základě dohody obcí o změně hranic obcí).

Změnil se název ÚTJ:
V okrese 5203 Náchod, v obci 574112 Chvalkovice, s účinností od 23.9.2011, se mění název ÚTJ 65514 7 Střeziměřice díl 1 na nový
(obnovený) název Střeziměřice, v souvislosti s tím, že ÚTJ je opět shodná s k.ú. 65514 7 Střeziměřice, poté co byla zrušena ÚTJ 92247
1 Střeziměřice díl 2. V položce TU (typ ÚTJ) se mění hodnota KD na hodnotu KU = ÚTJ zcela shodná s k.ú. kódem, názvem i vymezením.

ee) s účinností od 18.10.2011
Zanikla 1 ÚTJ:
V okrese 2111 Příbram, v obci 539970 Borotice, s účinností od 18.10.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 17.10.2011), se ruší ÚTJ
92537 3 Čelina díl 2 a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 73378 4 Prostřední Lhota v obci 540323 Chotilsko. ÚTJ byla vytvořena s účinností od
1.3.2011 (pracovní účinnost), pro druhý polygon (prostorově oddělenou část) k.ú. 61937 0 Čelina a byla svým vymezením shodná s no-
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vě vytvořenou ZSJ 32537 6 0 Čelina (oddělená část).ÚTJ zanikla v důsledku změny hranic k.ú., schválené Katastrálním úřadem a provedené na základě dohody obcí o změně hranic obcí).

Změnil se název ÚTJ:
V okrese 2111 Příbram, v obci 539970 Borotice, s účinností od 18.10.2011, se mění název ÚTJ 61937 0 Čelina díl 1 na nový (obnovený)
název Čelina, v souvislosti s tím, že ÚTJ je opět shodná s k.ú. 61937 0 Čelina, poté co byla zrušena ÚTJ 92537 3 Čelina díl 2. V položce
TU (typ ÚTJ) se mění hodnota KD na hodnotu KU = ÚTJ zcela shodná s k.ú. kódem, názvem i vymezením.

f) jiné změny
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě ÚTJ, které nejsou vymezením shodné s celými k.ú., na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2010 a podle grafických vrstev RSO k 1.11.2011.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 12a
Vznikla nová ÚTJ:
V okrese 8105 Opava, v obci 505927 Opava, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO) se vytváří nová
ÚTJ 92894 1 Jaktař-Vávrovice, která patří do ZÚJ (městské části) 556700 Vávrovice, leží na k.ú. 71173 0 Jaktař, zahrnuje ZSJ a ZSJ
díl 32894 4 0 (UO 058-O) Vávrovická a je svým vymezením shodná s částí obce dílem 41591 0 Jaktař (Vávrovice). Současně se mění
název dosavadní ÚTJ 71173 0 Jaktař na nový název Jaktař- Opava, kód ÚTJ se nemění.

Změnila se příslušnost dvou ÚTJ v obci 598968 Dolní Lutyně (okres 8103 Karviná) do správního obvodu finančního úřadu , s účinností od
1.1.2012:

KODUTJ, KU, NAZUTJ
finanční úřad: dříve - nově
62973 1 Dolní Lutyně
78035 9 Věřňovice
dříve Finanční úřad v Orlové, nově Finanční úřad v Bohumíně, na základě zákona č. 444/2005, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle této novely je územní vymezení správních obvodů finančních úřadů dáno výčtem správních obvodů ORP (mimo Prahu, Brno a Ostravu). Při změně příslušnosti obce do
správního obvodu ORP došlo automaticky ke změně příslušnosti obce do správního obvodu finančního úřadu.
Příslušnost do správního obvodu finančního úřadu je uváděna v souboru ÚTJ proto, že tato územní jednotka je jediná, která je skladebná do správních obvodů finančních úřadů za celou republiku: v Praze je skladebnost z městských částí, v Ostravě z městských obvodů,
v Brně z k.ú. a všude jinde ze správních obvodů ORP.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě ÚTJ, které nejsou vymezením shodné s celými k.ú., na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2011 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2012.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 12b
V souboru k.ú. nedochází k žádným změnám, průběžně se mění pouze vymezení některých k.ú., naproti tomu v souboru ÚTJ je změn relativně hodně, převážně z důvodu vytváření a opětného rušení ÚTJ pro malé polygony, prostorově oddělené od hlavního polygonu. Tyto
změny jsou provázeny vytvářením a opětovným rušením malých ZSJ a ZSJ dílů. Nové ÚTJ a nové ZSJ jsou nezbytné k tomu, aby všechny polygony v souboru správních hranic, které obsahují aktuální hranice obcí a k.ú., měly jednoznačnou identifikaci. Když se podaří ČÚZK
dosáhnout zrušení vícenásobných polygonů změnou příslušnosti dotčených parcel do obce a do k.ú., tyto jednotky jsou opět rušeny.
Vznikly dvě nové ÚTJ:
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 534056 Horka II, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92997 2 Hrádek
nad Želivkou díl 2 pro prostorově oddělenou část k.ú. 64204 5 Hrádek nad Želivkou, která až dosud nebyla v souboru správních hranic
vymezena jako samostatná územní jednotka (k.ú. byl zobrazován jako souvislý). V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu
hodnotu DK = ÚTJ shodné s k.ú. základem názvu, ale nikoliv kódem a vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ a ZSJ dílem 32997 5 0 Hrádek (oddělená část).
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589675 Laškov, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost), se vytváří nová ÚTJ 92996 4 Laškov
díl 2 pro prostorově oddělenou část k.ú. 67920 8 Laškov, která až dosud nebyla v souboru správních hranic vymezena jako samostatná
územní jednotka. V souboru ÚTJ má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu DK = ÚTJ shodné s k.ú. základem názvu, ale nikoliv kódem a vymezením (představuje další polygon k.ú., které je složeno z více prostorově oddělených polygonů). Nová ÚTJ je svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ a ZSJ dílem 32996 7 0 Laškov (oddělená část).

Zanikly 4 ÚTJ:
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583120 Ivančice, s účinností od 10.11.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 9.11.2011), se ruší ÚTJ
92538 1 Řeznovice díl 2 a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 64863 9 Hrubšice (současně se mění název ÚTJ 74542 1 Řeznovice díl 1). ÚTJ byla vytvořena s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), pro prostorově oddělenou část k.ú. 74542 1 Řeznovice, která do té doby nebyla v souboru správních hranic vymezena jako samostatná územní jednotka. Nová ÚTJ byla svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ a ZSJ dílem 32538 4 0 (UO 021-Z) Na vrších. ÚTJ zanikla v důsledku změny hranic k.ú., schválené Katastrálním úřadem a
provedené uvnitř obce Ivančice (nešlo tedy o změnu hranice obce). V rámci této změny přešla skupina parcel, vytvářející ÚTJ, do sousedního k.ú. 64863 9 Hrubšice v téže obci Ivančice.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 593338 Milonice, s účinností od 8.8.2012 (tj. datum ukončení platnosti k 7.8.2012), se ruší ÚTJ 92539 0
Milonice díl 2 a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 69504 1 Milonice (současně se mění název ÚTJ). ÚTJ byla vytvořena s účinností od 10.3.2011
(pracovní účinnost), pro prostorově oddělenou část k.ú. 69504 1 Milonice, která do té doby nebyla v souboru správních hranic vymezena
jako samostatná územní jednotka. Nová ÚTJ byla svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ a ZSJ dílem 32539 2 0 Rošťoutky
(oddělená část). ÚTJ zanikla v důsledku změny hranic k.ú., schválené Katastrálním úřadem a provedené na základě dohody obcí o
změně hranic obcí. V rámci této změny přešla skupina parcel, vytvářející spojovací pruh mezi dvěma do té doby oddělenými polygony
k.ú. 69504 1 Milonice, ze sousedního k.ú. 65014 5 Nové Hvězdlice v obci 593087 Hvězdlice, do k.ú. 69504 1 Milonice, čímž oddělený
polygon zanikl.
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589675 Laškov, s účinností od 2.5.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 1.5.2011 - dodatečné oznámení), se ruší ÚTJ 92426 1 Laškov díl 2 a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 67920 8 Laškov (současně se mění název ÚTJ). ÚTJ byla vytvořena s
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účinností od 11.2.2011 (pracovní účinnost) resp. od 20.1.2011 (pracovní účinnost dle číselníků KLAS), pro prostorově oddělenou část
k.ú. 67920 8 Laškov, která do té doby nebyla v souboru správních hranic vymezena jako samostatná územní jednotka. Nová ÚTJ byla
svým vymezením shodná s nově vytvořenou ZSJ a ZSJ dílem 32426 4 0 Dvorek (oddělená část). ÚTJ zanikla v důsledku změny hranic
k.ú., schválené Katastrálním úřadem a provedené na základě dohody obcí o změně hranic obcí. V rámci této změny přešla nově vytvořená parcela č. 1374, vytvářející spojovací pruh mezi dvěma do té doby oddělenými polygony k.ú. 67920 8 Laškov, ze sousedního k.ú.
71920 0 Pěnčín na Moravě v obci 589870 Pěnčín, do k.ú. 67920 8 Laškov, čímž oddělený polygon zanikl.
V okrese 3201 Domažlice, v obci 554316 Stráž, s účinností od 31.12.2012 (tj. datum ukončení platnosti), se ruší ÚTJ 92106 8 PelechyStráž a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 75633 4 Pelechy (současně se mění název ÚTJ 75633 4 Pelechy-Pelechy). ÚTJ vznikla de facto k
1.1.1992 v důsledku vyčlenění části obce 15633 7 Pelechy a k.ú. 75633 4 Pelechy z obce 554316 Stráž do nové obce 566373 Pelechy,
přičemž v obci Stráž zůstala část obce Šnory, ale bez územního vymezení a navíc jako územně nesouvisející exkláva obce Stráž. ÚTJ
byla vymezena 20.7.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001, kdy část obce Šnory byla změněna na samostatnou ZSJ 32106 1 0 Šnory (do té doby byla vedena jako ZSJ díl 15634 5 2 Stráž díl 2). Zrušením části obce zaniká i ÚTJ, vytvořená pro přesah části obce na k.ú.
v jiné obci.

Změny názvu ÚTJ:
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583120 Ivančice, s účinností od 10.11.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 9.11.2011), se mění název ÚTJ 74542 1 Řeznovice díl 1 na nový (obnovený) název 74542 1 Řeznovice v souvislosti s tím, že ÚTJ je opět shodná s k.ú. 74542
1 Řeznovice, poté co byla zrušena ÚTJ 92538 1 Řeznovice díl 2. V položce TU (typ ÚTJ) se mění hodnota KD na hodnotu KU = ÚTJ
zcela shodná s k.ú. kódem, názvem i vymezením.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 593338 Milonice, s účinností od 8.8.2012 (tj. datum ukončení platnosti k 7.8.2012), se mění název ÚTJ
69504 1 Milonice díl 1 na nový (obnovený) název 69504 1 Milonice v souvislosti s tím, že ÚTJ je opět shodná s k.ú. 69504 1 Milonice,
poté co byla zrušena ÚTJ 92539 0 Milonice díl 2. V položce TU (typ ÚTJ) se mění hodnota KD na hodnotu KU = ÚTJ zcela shodná
s k.ú. kódem, názvem i vymezením.
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589675 Laškov, s účinností od 2.5.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 1.5.2011 - dodatečné oznámení), se mění název ÚTJ 67920 8 Laškov díl 1 na nový (obnovený) název 67920 8 Laškov v souvislosti s tím, že ÚTJ je opět shodná s
k.ú. 67920 8 Laškov, poté co byla zrušena ÚTJ 92426 1 Laškov díl 2. V položce TU (typ ÚTJ) se mění hodnota KD na hodnotu KU =
ÚTJ zcela shodná s k.ú. kódem, názvem i vymezením.
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 534056 Horka II, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost), se mění název ÚTJ 64204 5 Hrádek
nad Želivkou na nový název Hrádek nad Želivkou díl 1. ÚTJ byla až do 14.12.2012 shodná s k.ú. 64204 5 Hrádek nad Želivkou,
s účinností od 15.12.2012 představuje první, hlavní polygon tohoto k.ú., složeného ze dvou polygonů a má v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu KD = ÚTJ shodné s k.ú. kódem a základem názvu, ale nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon k.ú., které je
složeno ze dvou prostorově oddělených polygonů k.ú.).
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589675 Laškov, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost), se mění název ÚTJ 67920 8 Laškov na
nový název Laškov díl 1. ÚTJ byla až do 14.12.2010 shodná s k.ú. 67920 8 Laškov, od 15.12.2010 do 1.5.2011 představovala první,
hlavní polygon tohoto k.ú., složeného ze dvou polygonů. V období od 2.5.2011 do 14.12.2012 byla ÚTJ (v registrech) shodná s k.ú.
67920 8 Laškov. S účinností od 15.12.2012 opět představuje první, hlavní polygon tohoto k.ú., složeného ze dvou polygonů (zčásti jiných nežli předtím) a má opět nově v položce TU (typ ÚTJ) vyplněnu hodnotu KD = ÚTJ shodné s k.ú. kódem a základem názvu, ale nikoliv vymezením (představuje první, hlavní polygon k.ú., které je složeno ze dvou prostorově oddělených polygonů k.ú.).
V okrese 3201 Domažlice, v obci 554316 Stráž, s účinností od 31.12.2012 (tj. datum ukončení platnosti), se mění název ÚTJ 75633 4
Pelechy-Pelechy na nový (obnovený) název 75633 4 Pelechy v souvislosti s tím, že ÚTJ je opět shodná s k.ú. 75633 4 Pelechy, poté co
byla zrušena ÚTJ 92106 8 Pelechy-Stráž. V položce TU (typ ÚTJ) se mění hodnota KC (ÚTJ shodná s k.ú. kódem, ale nikoliv názvem a
vymezením, protože do k.ú. zasahuje administrativní přesah z jiné obce) na hodnotu KU (ÚTJ zcela shodná s. k.ú. kódem, názvem i vymezením).

Změnila se příslušnost 2 ÚTJ do obce (od 1.1.2013):

KOD_KU, NAZKU v obci (IČOB, NAZOB) v okrese
77650 5 Krhová
500062 Krhová
okr. 7203 Vsetín,
72545 5 Poličná
500071 Poličná
okr. 7203 Vsetín,
dříve v obci
545058 Valašské Meziříčí, okr. 7203 Vsetín.

Změnila se příslušnost všech ÚTJ ve všech obcích správních obvodů pověřeného obecního úřadu Čelákovice, Odolena Voda, Úvaly a
Nepomuk, k finančnímu úřadu (nově územnímu pracovišti) s účinností od 1.1.2013:
ÚTJ ve všech obcích SO POÚ Čelákovice, Odolena Voda, Úvaly:
ÚTJ ve všech obcích SO POÚ Nepomuk:

dříve 0574 Brandýs n.L.-St.Boleslav
dříve 1414 Blovice

nově 0582 Praha-východ
nově 4065 Nepomuk.

Příslušnost do správního obvodu finančního úřadu je uváděna v souboru ÚTJ proto, že tato územní jednotka je jediná, která je skladebná
do správních obvodů finančních úřadů za celou republiku: v Praze je skladebnost z městských částí, v Ostravě z městských obvodů, v Brně z k.ú. a všude jinde ze správních obvodů ORP nebo POÚ.
Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě ÚTJ, které nejsou vymezením shodné s celými k.ú., na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2012 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2013.
Na základě požadavku ČÚZK (ZABAGED) byla ve 43 případech změněna referenční ZSJ, jejíž definiční bod je definičním bodem k.ú., protože je současně definičním bodem obce.
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ JEDNOTKY (ÚTJ) 13a
Byly doplněny údaje o počtu obyvatel v katastrálních územích, je to součet počtu obyvatel ZSJ. Doplněny byly nové položky OB91 (počet
obyvatel k 3.3.1991), OB01 (počet obyvatel k 1.3.2001), OB11, OB11OBV (obě představují počty obyvatel k 26.3.2011 ve vymezení k
1.1.2013 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu) a OB11TRV (podle trvalého pobytu).
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf
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ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 96a
změnily se názvy 3 ZSJ (v důsledku změny názvů stejnojmenné části obce)

Lípa nad Orlicí, dříve Lípa (téžec, o. Rychnov n.Kn.) - dodatečná oprava
Martinice v Krkonoších, dříve Martinice (též obec, o. Semily)
Svatá Kateřina, dříve Kateřina (obec Šebrov-Kateřina, o. Blansko)

změnila se příslušnost do obce u 14 ZSJ nebo jejich dílů
změnila se příslušnost do částí obce u 4 ZSJ nebo jejich dílů
změnila se příslušnost do okresu u 131 ZSJ nebo jejich dílů
změnily se sídelní charakteristiky u ZSJ, které přešly z měst, členěných na urbanistické obvody do venkovských obcí u statutárních měst,
které se dělí na městské obvody nebo městské části, byla položka ICZUJ naplněna IČZÚJ (identifikačními čísly základních územních jednotek) jednotlivých městských obvodů nebo městských částí (až do verze ÚIR-ZSJ srpen 1995 včetně zde byla důsledně vyplněna IČZÚJ
obce-statutárního města)
bylo upřesněno vyplňování položky DIL u ZSJ, ležících ve více KÚ, a to u dalších záznamů, kde TYPD = „K“ - dříve označeno jako díl „8“,
nyní označeno stejně jako základní záznam. Příslušnost dílů ZSJ do částí obcí a KÚ se tím nemění, jde pouze o změnu formálního zápisu
pomocných položek, v důsledku revize souřadnic byly opraveny souřadnice definičních bodů ZSJ v 76 záznamech (ZSJ nebo jejich díly).
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 96b
vznikla 1 nová ZSJ při kontrole vymezení hranic v Praze:

Starý Sedlec - kód ZSJ 31846 - tvoří díl B urbanistického obvodu 273 na KÚ Dejvice

změnil se název 1 ZSJ (v důsledku změny názvu obce)
Říkovice, dříve Řikovice (okres Přerov)

změnila se příslušnost do obce u 1 ZSJ (dodatečně zjištěná administrativní změna):
Nový Svět (obec Slatina, dříve obec Bílovec, okres Nový Jičín)

změnil se kód obce (KODOB) u 3 ZSJ v důsledku změny kódu obce (viz obce) změnila se příslušnost do městských částí u 54 ZSJ nebo
jejich dílů (viz městské obvody a městské části - Havířov a Opava)
změnila se příslušnost do částí obce u 13 ZSJ nebo jejich dílů
změnily se sídelní charakteristiky u ZSJ, která přešla z města, členěného na urbanistické obvody do venkovské obce:
Nový Svět (obec Slatina, dříve město Bílovec, okres Nový Jičín)

změnila se položka IČZÚJ u 55 ZSJ nebo jejich dílů v důsledku změny příslušnosti do obce (1 ZSJ) a do městských částí (54 ZSJ nebo jejich dílů) v důsledku průběžné kontroly souřadnic byly opraveny souřadnice definičních bodů ZSJ v 8 záznamech (ZSJ nebo jejich díly) v
rámci průběžné kontroly jsou prověřovány a upřesňovány vzájemné vztahy mezi ZSJ, částmi obcí, KÚ a zaniklými ZSJ nebo jejich díly,
které jsou vyjadřovány příslušnými kódy (KODCOB, KODKU, KODZSL+DILSL), v případě vícečetných vztahů pak pomocí dalších záznamů odlišených položkami DIL (vztah ZSJ a částí obcí), TYPD (vztah ZSJ a KÚ odlišného od části obce - TYPD="K") a DIL+TYPD ((vztah
ZSJ ke zrušené ZSJ, která existovala při posledním sčítání lidu - DIL="9" a TYPD="Z") - popis jednotlivých případů by byl příliš složitý pro
tento přehled - celkový počet 29 změn zahrnuje případy změny značení dílů ZSJ, změnu zařazení zrušené ZSJ (většinou jde o díly ZSJ ze
sčítání lidu bez trvale bydlícího obyvatelstva, které jsou uchovávány v ÚIR pro úplnost kódů), apod.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 97a
Vznikly 2 nové ZSJ:

Na špici - kód 31847 - nově vytvořený urbanistický obvod 67 v Pardubicích (jako důsledek vymezování městských obvodů a požadavku,
aby městské obvody byly skladebné z urbanistických obvodů),
Horní Měcholupy, díl B - kód 31848 - nově vytvořený díl urbanistického obvodu 453, při kontrole vymezení hranic v Praze.

Byla zrušena 1 ZSJ:

Pohorská Ves 2.díl - kód 12479 - v obci Pohorská Ves (okres Český Krumlov), byla sloučena se ZSJ Pohorská Ves 1.díl v ZSJ Pohorská Ves - kód 12478.

Změnil se název 3 ZSJ:

Pohorská Ves, dříve Pohorská Ves 1.díl - kód 12478 (viz výše),
Velký Londýn, dříve Velký London v obci Rapšach (okres Jindřichův Hradec) - kód 13939, při revizi Mapy ZSJ 1:50 000,
Boršice, dříve Boršice u Buchlovic (o. Uherské Hradiště) v důsledku změny názvu obce.

Změnila se příslušnost do obce u 4 ZSJ, tvořící obec Těchlovice.
Kromě toho se všechny výše uvedené změny promítly do souboru ZSJ změnami položek, vyjadřujících příslušnost do městských obvodů,
částí obcí, KÚ a charakteristiky s nimi spojené (kódy těchto jednotek, IČZÚJ, sídelní charakteristiky, úprava členění ZSJ na díly atd.). Popis jednotlivých případů, zvláště popis změn v označení různých typů dílů ZSJ, by byl příliš složitý pro tento přehled a skutečný zájemce o
tyto detaily je může snadno získat porovnáním souborů z minulé a ze stávající distribuce. Na žádost některých uživatelů je problematika
dílů ZSJ vysvětlena v další části tohoto textu, kde je možno získat návod, jak takové porovnání provést.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 97b
Byla zrušena 1 ZSJ:

U Sabotů, v obci Javorník, okres Zlín, kód 05791 - k 25.7.1997 byla převedena do Slovenské republiky.
Z hlediska administrativně-správního členění České republiky (a tím i z hlediska ÚIR) ZSJ zaniká, obyvatelé k 3.3.1991 jsou převedeni
do ZSJ Javorník.

Pro informaci uvádíme, že druhá územní změna, týkající se obydleného území, tj. Sidonie (v obci Brumov-Bylnice v okrese Zlín) představuje jen rozšíření zástavby stávající ZSJ a do ÚIR se nepromítne.
Byla opravena chyba vzniklá při sčítání lidu 1991 a promítnutá jak do Statistického lexikonu 1992, tak do ÚIR.
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Při této chybě došlo k záměně kódů ZSJ Český Dub-východ (správně 02284, chybně 02285) a Český Dub-západ(správně 02285,
chybně 02284). Znamená to, že části obce Český Dub,Český Dub II a Český Dub III tvoří ZSJ 02284 Český Dub-východ (nikoliv
02285 Český Dub-západ) a část obce Český Dub IV je totožná se ZSJ 02285 Český Dub-západ (nikoliv 02284 Český Dub-východ, jak
je uvedeno ve Statistickém lexikonu 1992).

Aby byla zachována vazba na údaje ze sčítání lidu 1991, původní kódy ZSJ a jejich dílů jsou uchovány v položkách KODZSL, DILSL, které
obsahují kódy ZSJ a jejich dílů, tak jak se vyskytují v datech ze sčítání lidu 1991.
Byl změněn (opraven) název 4 ZSJ:

Čmelíny, dříve Čmeliny (okres Plzeň-jih) - v důsledku změny názvu obce,
K Ješkovu, dříve K Ježkovu (v obci Kaplice, okr. Český Krumlov, kód 06313 - zjištěno při kontrole mapy ZSJ,
Brabencovna, dříve Brabencova (v obci Písek, kód 30830) - zjištěno při kontrole mapy ZSJ,
Žabárna, dříve Partyzánská Dolina (v obci Fryšták, okres Zlín, kód 03538) -na základě požadavku (vyjádřeného ve formě "rozhodnutí")
obce Fryšták.

Poznámka: Obec nemůže svým rozhodnutím měnit názvy ZSJ, to je v kompetenci správce registru ZSJ (v gesci ústředního orgánu státní
správy na úseku územního plánování a stavebního řádu, kterým je v současné době Ministerstvo pro místní rozvoj - MMR ČR). Pokud
však obec vyjádří požadavek na změnu názvu v obdobném případě (návrat k původnímu názvu místní části obce) nemá správce registru
ZSJ důvod požadavku nevyhovět.
Byl opraven údaj o katastrálním území, na němž ZSJ leží, ve 2 případech:
Hůrka (v obci Olšovice, okres Prachatice, kód 08974) leží na KÚ Podeřiště (náleží do obce Malovice), nikoliv na KÚ Olšovice,
Ohrada (v obci Bílovec, okres Nový Jičín, kód 14971) leží nyní na KÚ Stará Ves u Bílovce (v obci Bílovec), dříve ležela na KÚ Slatina u
Bílovce (v obci Slatina).

Byl upraven počet obyvatel k 3.3.1991 u 1 ZSJ:

Javorník (v obci Javorník, okres Hodonín, kód 05790) - započtením obyvatel zrušené ZSJ 05791 U Sabotů (viz výše).

Byly upraveny souřadnice definičních bodů u 41 ZSJ v důsledku stanovení souřadnic definičních bodů částí obcí.
V důsledku zrušení částí obce Dolní Římov, Horní Římov a Ždírec se ZSJ Římov a Žďár již nečlení na díly, pro zachování návaznosti na
údaje ze sčítání lidu 1991 byly však zrušené díly ponechány v datovém obsahu (DBF souboru), změnilo se však označení obou dílů: díly 2
se mění v obou případech na díly 9 (zrušené) a díly 1 se mění na díly 0.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 98a
Vznikly 2 zcela nové ZSJ:

Boží Dar obec Milovice (okres Nymburk, kód 31849 3)
Mladá II obec Milovice (okres Nymburk, kód 31850 7) - v důsledku vymezení ZSJ na území bývalého vojenského újezdu Mladá (zástavba po sovětské armádě).

Byly obnoveny 2 dříve zrušené ZSJ:

Mladá I, dříve Mladá obec Milovice (okres Nymburk, kód 09628 8) - v důsledku vymezení ZSJ na území bývalého vojenského újezdu
Mladá (zástavba po sovětské armádě),
Chocovice obec Třebeň (okres Cheb, kód 16952 8) - v důsledku vytvoření nové části obce, totožné (názvem a kódem) s KÚ a s dříve
zrušenou ZSJ.

Byly zrušeny 3 ZSJ:

Štěpnice obec Hodonín (okres Hodonín, kód 04050 9), v rámci revize Mapy základních sídelních jednotek - urbanistický obvod (neobydlený) ležel za řekou Moravou a při úpravě státní hranice připadl Slovenské republice,
Harcov obec Návsí (okres Frýdek-Místek, kód 31523 1) a
Návsí-východ obec Návsí (okres Frýdek-Místek, kód 31520 6)
v důsledku zrušení členění obce na urbanistické obvody v rámci revize Mapy základních sídelních jednotek.

Změnil se název 10 ZSJ:

Krámský, dříve U Krámských obec Velké Popovice (okres Praha-východ, kód 30017 9) v důsledku shody s názvem nově vytvořené
části obce,
Rájec, dříve Rájec-Kobelec obec Černava (okres Karlovy Vary, kód 02003 6) v důsledku zrušení části obce Kobelec a shody s názvem
částí obce Rájec,
Hillův Mlýn, dříve Mlýny II obec Kytlice (okres Děčín, kód 07879 4) v důsledku shody s názvem nově vytvořené části obce,
Mlýny, dříve Mlýny I - Kytlice (o. Děčín, kód 07878 6) v důsledku změny názvu ZSJ Mlýny II, po kterém označení Mlýny I ztratilo smysl,
Suchohrdly u Znojma, dříve Suchohrdly obec Suchohrdly u Znojma (okres Znojmo, kód 15922 1) v důsledku shody s nově vytvořeným
názvem obce,
Návsí, dříve Návsí-západ obec Návsí (okres Frýdek-Místek, kód 05634 1) v důsledku zrušení členění obce na urbanistické obvody v
rámci revize Mapy základních sídelních jednotek.
Jižní čtvrť-východ, dříve Gottwaldova čtvrť-východ obec Přerov (okres Přerov, kód 13478 3),
Jižní čtvrť-západ, dříve Gottwaldova čtvrť-západ obec Přerov (okres Přerov, kód 13479 1),
Želatovská, dříve Jeremenkova obec Přerov (okres Přerov, kód 13491 1),
Studentská, dříve Leningradská obec Hranice (okres Přerov, kód 31549 4)
změny názvu urbanistických obvodů ve městech Přerov a Hranice na základě požadavku měst (zjištěno prostřednictvím ČSÚ v rámci
předběžné revize sčítacích obvodů).

Změnila se příslušnost do obce u všech ZSJ v částech obcí, které změnily příslušnost do obce.

Zadky (kód 09615 0, dříve v obci Český Těšín, od 1.1.1998 v obci Chotěbuz, okres Karviná). Při sčítání lidu k 3.3.1991, ve Statistickém
lexikonu obcí a tím i v předchozí verzi ÚIR je veden jako urbanistický obvod č. 20, který patří celý do části Mosty v obci Český Těšín, a
přitom leží z větší části na KÚ Chotěbuz (díl A) a z menší části na KÚ Mosty u Českého Těšína (díl B). Při vytvoření samostatné obce
Chotěbuz se ukázalo, že díl UO na KÚ Chotěbuz patří do části obce Chotěbuz, a proto byla převeden do této nové obce (byla opravena
příslušnost do části obce a současně zrušeno označení dílu A). Díl B (za který ovšem nejsou k dispozici údaje o počtu obyvatel byl zrušen a přičleněn k UO Mosty (kód 09613 0, číslo UO 15).

Byly upraveny počty obyvatel k 3.3.1991 u 2 ZSJ:

Milovice obec Milovice (okres Nymburk, kód 09519 2) - odčleněním obnovené ZSJ Mladá I (dříve Mladá),
Návsí, dříve Návsí-západ obec Návsí (okres Frýdek-Místek, kód 05634 1) v důsledku začlenění obyvatel zrušených ZSJ Harcov a Návsí-východ.

Byly upraveny souřadnice definičního bodu

1 ZSJ (Mokřany v obci Velké Popovice, okres Praha-východ) v důsledku změny souřadnic části obce.
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Byly upraveny položky CUO (číslo urbanistického obvodu), CHARUO (charakteristika UO), STYP (sídelní typ), CISTR (číslo střediska
osídlení) u ZSJ, které se oddělily od měst členěných na urbanistické obvody resp. od středisek osídlení do nově vytvořených obcí.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 98b
Změnil se název 2 ZSJ:

Kuřívody, dříve Kuřivody (obec Ralsko, okres Česká Lípa) v důsledku shody se změněným názvem části obce a též KÚ,
Suchohrdly u Miroslavi, dříve Suchohrdly (obec Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo) v důsledku shody s názvem obce (a rovněž s
názvem části obce).

Změnila se příslušnost do části obce u 1 ZSJ:

Butov, kód 18537 0, (obec Stříbro, okres Tachov), dříve náležela do části obce Stříbro, nyní tvoří samostatnou část obce.Původně nedělená ZSJ byla rozdělena na díly v 1 případě:
Kuřivodská strana, kód 30957 5, urb. obvod č. 12, (obec Mimoň, okres Česká Lípa), byla rozdělena na díl 1 (v části obce Mimoň I) a díl
2 (nově vytvořená část obce Mimoň VI).

Změnila se charakteristika urbanistického obvodu (CHARUO) u 1 ZSJ:

Mezibořský les, kód 31158 0, urb. obvod č. 5, (obec Meziboří, okres Most) - dříve O, nyní L - oprava zjevné chyby podle Mapy ZSJ.

Byla opravena chyba ve členění na díly u 1 ZSJ:

Šetějovice, kód 16242 6, (obec Šetějovice, o. Benešov) má díly 1 (část obce Šetějovice) a 2 (zaniklá, avšak nezrušená část obce Žibřidovice), nikoliv díly 0 a 2. Chyba vznikla přeřazením KÚ Žibřidovice z obce Dolní Kralovice do obce Šetějovice v závěru roku 1997.

ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 99a
Vznikly 4 nové ZSJ:

Vozerovice obec Sedlec-Prčice (okres Benešov, kód 31851 5, od 1.1.1999), zcela nová ZSJ, vytvořená v důsledku vyhlášení nové části obce, kterou by bylo nevhodné vymezit jako díl ZSJ, neboť neleží na stejném KÚ jako příslušná ZSJ, přitom se zohlednily principy připravované pro SLDB 2001,
Rapotice obec Malonty (okres Český Krumlov, kód 09116 2, od 20.1.1999),
Úbočí obec Výsluní (okres Chomutov, kód 18782 8, od 1.1.1999),
Babiny I obec Malečov (okres Ústí n.L., kód 04171 8 od 1.1.1999), vytvořením ZSJ z tzv. "prázdného" KÚ v případech, kdy zde byla
vyhlášena nová část obce.

Bylo obnoveno 6 dříve zrušených ZSJ:

Vlkaň obec Radonice (okres Chomutov, kód 13829 1, od 1.1.1999),
Vojnín obec Radonice (okres Chomutov, kód 18245 1, od 1.1.1999),
Sobětice obec Výsluní (okres Chomutov, kód 18778 0, od 1.1.1999), tato ZSJ má dva díly:
díl 1, odpovídající části obce Sobětice, kód 18778 0, díl 2, odpovídající části obce Kýšovice, kód 41524 3,
důvodem tohoto řešení je skutečnost, že Kýšovice, na rozdíl od ostatních nově vytvořených částí obce jednak nikdy nebyly ZSJ, jednak
nemají vlastní KÚ,
Třebíška obec Výsluní (okres Chomutov, kód 18779 8, od 1.1.1999),
Volyně obec Výsluní (okres Chomutov, kód 18780 1, od 1.1.1999),
Hrbovice obec Chlumec (okres Ústí nad Labem kód 04798 8 0, od 1.1.1999), část obce Hrbovice zahrnovala ZSJ Český Újezd a Střížovice, přičemž sama jako ZSJ byla již dlouho zrušená a v Mapě ZSJ 1:50 000 byla zástavba na KÚ Hrbovice označená jako náležející
do ZSJ Český Újezd (jelikož tedy Hrbovice i Český Újezd náležely do stejné ZSJ i současně do stejné části obce, nebyl jejich vztah vyjádřen pomocí dílů ZSJ). Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva byly s účinností od 1.1.1999 ze ZSJ Český Újezd a Střížovice
vytvořeny nové části obce a část obce Hrbovice byla naopak zrušena, s tím, že budovy na KÚ Hrbovice náleží do části obce Chlumec.
Protože však KÚ Hrbovice a KÚ Chlumec spolu nesousedí,bylo by nevhodné vytvořit z Hrbovic díl ZSJ Chlumec. Nejjednodušším řešením (které situaci zpřehlední) je tedy obnovit kdysi zrušenou ZSJ Hrbovice, což je navíc v souladu s představou, že při SLDB 2001 by
bylo vhodné, aby každé KÚ (i prázdné) tvořilo současně ZSJ,
Všechny ostatní ZSJ byly obnoveny v důsledku vytvoření nových částí obcí a ve většině případů (s výjimkou Vlkaně) se shodují s KÚ.

Byla zrušena 1 ZSJ:

Keblany obec Kolešovice (okres Rakovník, kód 06811 0),na základě žádosti obce, nejedná se o obytnou ani rekreační zástavbu, od
svého vymezení v roce 1970 byla vždy nesčítaná, netvoří samostatné KÚ a navazuje (nebo téměř navazuje) na intravilán Kolešovic.

Změnil se název 4 ZSJ:

Brozany nad Ohří,dříve Brozany (obec Brozany nad Ohří, okres Litoměřice, kód 01289 1, od 1.1.1999),
Milovice u Hořic, dříve Milovice (obec Milovice u Hořic, okres Jičín, kód 09520 6, od 1.1.1999),
Suchohrdly, dříve Suchohrdly u Znojma (obec Suchohrdly, okres Znojmo, kód 15922 1, od 1.1.1999),
Lhota u Vsetína, dříve Lhota (obec Lhota u Vsetína, okres Vsetín, kód 08124 8, od 1.1.1999),v důsledku shody s novým názvem části
obce resp. obce.

Změnila se příslušnost do obce u všech ZSJ v částech obcí, které změnily příslušnost do obce:

Rabštejn, dříve obec Sobětuchy, nyní Rabštejnská Lhota (okres Chrudim, kód 13714 6),
Rabštejnská Lhota, dříve obec Sobětuchy, nyní Rabštejnská Lhota ( obec Rabštejnská Lhota (okres Chrudim, kód 13715 4),
Smrkový Týnec, dříve obec Sobětuchy, nyní Rabštejnská Lhota (okres Chrudim, kód 13716 2),
Petrůvka, dříve obec Slavičín, nyní Petrůvka (okres Zlín, kód 12039 1),
České Milovy, dříve obec České Milovy, nyní Křižánky (okres Žďár n.S., kód 09522 2),
Bravantice, dříve obec Bílovec, nyní Bravantice (okres Nový Jičín, kód 00973 3),
Tábor, dříve obec Tábor, nyní Velké Heraltice (okres Opava, kód 16481 0),
Lhota u Vsetína (dříve Lhota), dříve obec Vsetín, nyní Lhota u Vsetína (okres Vsetín, kód 08124 8),
Lhotské Paseky, dříve obec Vsetín, nyní Lhota u Vsetína, (okres Vsetín, kód 08124 8).

Změnila se příslušnost do části obce u všech ZSJ, ze kterých byly vytvořeny nové části, pak u těch, kde byly části obce zrušeny a dále byly provedeny některé opravy, většinou na základě upozornění ČSÚ nebo obecního úřadu:
Horní Jílové obec Jílové (okres Děčín, kód 30997 4,), dříve v části obce Martiněves, kód 06005 4, nyní v části obce Jílové, kód
40765 8,
Sídliště obec Jílové, (okres Děčín, kód 30994 0, díl 1), dříve v části obce Jílové, kód 40765 8, nyní v části obce Kamenná, kód 30995 8,
Nové Úpořiny obec Bystřany (okres Teplice, kód 01672 1), dříve v části obce Nové Dvory, kód 19810 2, nyní v části obce Úpořiny, kód
01674 8,
Vlčí Hora obec Chrudim (okres Chrudim, kód 05437 2), dříve v části obce Chrudim III, kód 40990 1, nyní v části obce Chrudim II, kód
40989 8.

Byly upraveny souřadnice definičního bodu 1 ZSJ
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Nechyba obec Zbizuby, okres Kutná Hora, kód 30007 1 v důsledku rozdělení ZSJ na 2 díly, odpovídající částem obce, přičemž žádná
nemá původní souřadnice definičního bodu.

Byly upraveny položky CUO (číslo urbanistického obvodu), CHARUO (charakteristika UO), STYP (sídelní typ), CISTR (číslo střediska
osídlení) u ZSJ,které se oddělily od měst členěných na urbanistické obvody resp. od středisek osídlení do nově vytvořených obcí.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 99b
Vznikly 2 nové ZSJ:

Bratislavská obec Brno, městská část Brno-sever, kód 31852 3, CUO 289, odčleněním té části ZSJ (UO) Soudní (kód 01070 7, CUO
71),která přešla z MČ Brno-střed do MČ Brno-sever k 1.5.1998,
Spolková obec Brno, městská část Brno-sever, kód 31853 1, CUO 290, odčleněním té části ZSJ (UO) Hvězdová (kód 01071 5, CUO
72),která přešla z MČ Brno-střed do MČ Brno-sever k 1.5.1998.

Změnil se název 1 ZSJ:

Želivsko, dříve Želívsko obec Želivsko (okres Svitavy, kód 19629 1), v důsledku změny názvu obce.

Změnila se příslušnost některých ZSJ nebo jejich dílů do částí obcí, městských obvodů a městských částí.

V první řadě to byly 2 ZSJ (UO) v Brně:
Tkalcovská, kód 01072 3, CUO 073,
Vranovská, kód 01073 1, CUO 074, které spolu s nově vytvořenými ZSJ (UO) Bratislavská a Spolková (viz) přešly z MČ Brno-střed do
MČ Brno-sever k 1.5.1998.

V rámci územní přípravy sčítání lidu, domů a bytů byla upravena příslušnost některých ZSJ (UO) nebo jejich dílů do správních jednotek.
Byla upravena příslušnost ZSJ (dílů UO) do částí obcí a do městských částí v Praze,byla provedena kontrola a úprava dílů UO v Plzni,
bylo upraveno řešení ZSJ Karlovec v Opavě.
V Praze se jedná o tyto opravy:

Čimice-východ, kód 31825 6, díl 0, CUO 301, DUO C, část obce Dolní Chabry opravena na Čimice,
Hostivař-Za vodárnou, kód 31831 1, díl 0, CUO 434, DUO B, část obce Hostivař opravena na Štěrboholy,
Záběhlice-průmyslový obvod, kód 31838 8, díl 0, DUO 438, CUO C, část obce Záběhlice (Praha 10) opravena na Hostivař,
Záběhlice-průmyslový obvod, kód 31839 6, díl 0, CUO 438, DUO D, část obce Hostivař opravena na Záběhlice (Praha 10),
Zahradní Město-východ, kód 13188 1, díl 0, CUO 439, DUO B, část obce Záběhlice (Praha 10) opravena na Hostivař,
Strašnice-východ, kód 31832 9, díl 0, CUO 449, DUO D, část obce Hostivař opravena na Štěrboholy,
U teplárny, kód 13247 1, díl 0, CUO 492, DUO C, část obce Malešice opravena na Hloubětín (Praha 10),
U teplárny, kód 31833 7, díl 0, CUO 492, DUO D, část obce Malešice opravena na Kyje,
U teplárny, kód 31834 5, díl 0, CUO 492, DUO E, část obce Malešice opravena na Štěrboholy,
Pod Bílým Beránkem, kód 30624 0, díl 0, CUO 545, část obce Třebonice opravena na Stodůlky (Praha 13),
Tábor-střed, kód 31829 9, díl 0, CUO 695, DUO C, městský obvod opraven z Praha 10 na Praha 9, část obce Hrdlořezy opravena na
Malešice (Praha 9).
Všechny uvedené ZSJ byly vytvořeny nebo obnoveny v roce 1994. Rozporné údaje v nich odrážely tehdejší znalosti (rozpor mezi příslušností do katastrálního území, části obce, městské části resp. městského obvodu).
Záměrem bylo zachytit všechny tyto rozpory, aby bylo možno je řešit. k vyřešení všech těchto nejasností však nedošlo, protože vyžaduje
složité zásahy (změna hranice katastrálního území, změna Statutu, který popisuje průběh hranic městských částí, přečíslování domů).
Používáním číselníku částí obcí pro ÚIR-ADR však tyto úmyslně ponechané rozpory začaly bránit automatické kontrole platných adres v
Praze. Současně nejednoznačné začlenění těchto ZSJ začalo překážet i tvorbě registru sčítacích obvodů ČSÚ. To jsou důvody, proč byly tyto opravy realizovány nyní a nepočkalo se na kompletní revizi urbanistických obvodů, která je součástí územní přípravy sčítání lidu,
domů a bytů 2001.

Další opravy příslušnosti ZSJ:

Choboty obec Mladá Boleslav, kód 09663 6, díl 0, CUO 035, část obce Čejetice opravena na Čejetičky (na základě upozornění ČSÚ,
potvrzeno městským úřadem),
Nové Úpořiny obec Bystřany (o. Teplice), kód 01672 1, díl 0, CUO 004, část obce Nové Dvory opravena na Úpořiny (na základě upozornění obce),
Na Vinici obec Brada-Rybníček (o. Jičín), kód 12460 5, díl 0, část obce Rybníček opraveno na Brada (na základě upozornění obce a
ČSÚ).
Karlovec obec Opava, městská část Vávrovice, kód 11160 1, díl 0, CUO 005, část obce Předměstí (kód 41394 1) byla opravena na nově vytvořenou část obce Předměstí (část) = Předměstí (Opava-Vávrovice), kód 41538 3. Odstranila se tím nesrovnalost, vzniklá při příležitosti publikování vymezení městských částí Opavy s účinností od 1.4.1996 v Ústředním věstníku č. 2/1996, kde městská část Vávrovice "zahrnuje ZSJ Karlovec z části Předměstí", přičemž část obce Předměstí patřila do zbylé (nečleněné) části města.

ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY 00a
Největší rozsah změn v rámci revize ZSJ se samozřejmě týká samotných ZSJ. Protože soubor ZSJ zahrnuje i jednotlivé záznamy za díly
ZSJ a změny vyvolané revizí se týkají především změn v dílech, není možné zde všechny změny vypsat. Veškeré prováděné změny jsou
průběžně dokumentovány v rámci územní přípravy sčítání lidu ve spolupráci ČSÚ, MMR, ČÚZK a Terplanu. Protože však tento soupis
změn je velmi využíván, uvádíme zde alespoň hlavní změny v souboru ZSJ: nové ZSJ, zrušené ZSJ a ZSJ se změnou názvu a výjimečně
kódu.
Uvádět přesné počty změn nemá příliš význam, neboť revize ZSJ není dosud ukončena. Následující počty jsou tedy pouze informativní,
přičemž je třeba mít na paměti, že revize ZSJ se dosud dotkla 2/3 území ČR.
Nové ZSJ
Nová verze v porovnání se stavem k červenci 1999 uvádí 571 nových ZSJ. Z nich je 237 ZSJ s novými kódy v rozmezí 31854-32090 (většinou vzniklé z rozdělených UO), 220 ZSJ vytvořených z prázdných KÚ, 107 víceméně fiktivních ZSJ v rámci vojenských újezdů (odpovídají všem prázdným KÚ ve vojenských újezdech, mají kódy v rozpětí 39002-39239 a jsou vytvořeny hlavně pro zjednodušení grafického
vyjádření, protože umožňují dodržet zásadu, že každé KÚ obsahuje minimálně jedno ZSJ) a 7 zbylých ZSJ jsou jiné případy (většinou obnovení v minulosti zaniklých kódů).
Uveden kód (starý) a název okresu, kód obce, kontrolní znak, identifikační číslo základní územní jednotky (kód obce dle ČSÚ), kód ZSJ,
kontrolní znak, díl ZSJ, číslo urbanistického obvodu, díl urbanistického obvodu (v Praze), název ZSJ, kód ZSJ, kontrolní znak, díl ZSJ, číslo urbanistického obvodu, díl urbanistického obvodu (který se ruší), název ZSJ, ze které nová ZSJ vzniká.
KODOK,NAZOK,KODOB,KO/IČZÚJ,NAZOB,KODZSJ,KZ,DIL,(CUO),(DUO),NAZZSJ,vzniká
z:KODZSJ,KZ,DIL,(CUO),(DUO),NAZZSJ
3100 Hlavní město Praha,
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Obec 12702 7/500119 Praha;
32050 1 0 092 D Spořilov I, 32051 0 0 109 C Fidlovačka, 32077 3 0 236 B Strahov, 32052 8 0 393 B Střížkov-východ, 30599 5 0 394
B Střížkov-Lovosická, 32053 6 0 394 C Střížkov-Lovosická, 32078 1 0 468 B Vršovice-výtopna, 32062 5 0 496 B Dolní Měcholupyvýchod, 32054 4 0 553 C Zličín-západ, 32055 2 0 678 B Chaby I, 32056 1 0 680 B Chaby III, 32057 9 0 681 B Chaby IV, 32058 7 0
683 B Chaby VI, 32059 5 0 685 B Na Radosti, 32060 9 0 686 B Na Třebonicku, 32061 7 0 725 C Ke Křeslicům.
3201 Benešov,
Obec 02933 5/529648 Dolní Kralovice ;
02934 3 0 Libčice, nová ZSJ z prázdného KÚ Libčice.
Obec 09383 1/530158 Mezno;
19842 1 0 Vestec, nová ZSJ z prázdného KÚ Vestec.
Obec 16242 6/532509 Šetějovice;
16243 4 0 Žibřidovice, nová ZSJ z prázdného KÚ Žibřidovice.
Obec 18354 7/530883 Vlašim;
31888 4 0 032 U zastávky Domašín z 30701 7 2 031 B Kalamajka.
3206 Mělník,
Obec 07271 1/534951 Kralupy nad Vltavou ;
31938 4 0 018 Průmyslový obvod-jih z 07288 5 2 018 B Průmyslový obvod,
31933 3 0 025 Sídliště Cukrovar z 07271 1 0 001 B Kralupy nad Vltavou-střed,
31934 1 0 026 Hůrka II z 07272 9 0 002 B Hůrka,
31935 0 0 027 Nad zámkem z 07275 3 2 005 B Minice,
31936 8 0 028 V olších z 07276 1 2 006 B Kochmanka,
31937 6 0 029 U stadiónu z 07287 7 2 017 B Lobeček II.
Obec 10362 4/571784 Libiš;
31939 2 0 005 Libiš-průmyslový obvod z 10368 3 0 013 A v obci Neratovice.
Obec 10882 1/535133 Obříství;
10883 9 0 Úpor, nová ZSJ z prázdného KÚ Úpor.
Obec 17987 6/535273 Veltrusy;
31940 6 0 006 Veltrusy-průmyslový obvod z 07288 5 1 018 C v obci Kralupy nad Vltavou.
Obec 05537 9/531511 Zlončice;
31941 4 0 Nové Zlončice - přesah zástavby.
3207 Mladá Boleslav,
Obec 09629 6/535419 Mladá Boleslav;
31862 1 0 063 U Belvederu z 09654 7 2 026 B Belveder.
Obec 00210 1/535451 Benátky nad Jizerou ;
31859 1 0 018 V olšinách z 00212 7 2 004 B Staré Benátky-sever.
Obec 06705 9/536041 Kněžmost ;
32087 1 0 Drhleny, nová ZSJ z nové části obce.
Obec 06985 0/570826 Kosmonosy;
31858 2 0 013 Průmyslový obvod převedeno z Mladé Boleslavi.
Obec 08910 9/536270 Luštěnice;
31857 4 0 Zelená - sovětská vojenská zástavba.
Obec 09757 8/536326 Mnichovo Hradiště;
31860 4 0 029 Průmyslový obvod-Veselá z 30767 0 2 006 B Průmyslový obvod-jih,
31861 2 0 030 Pod Káčovem z 12420 6 2 016 B Sychrov-Zásadka.
3208 Nymburk,
Obec 10823 5/537004 Nymburk;
31977 5 0 020 Komárno z 10827 8 2 005 B Lada,
31978 3 0 021 Za sídlištěm z 30776 9 2 019 B U Drahelic.
Obec 08950 8/537454 Lysá nad Labem;
31979 1 0 018 Litol-sever z 08955 9 2 006 B Litol,
31980 5 0 019 U Labe z 30107 8 2 017 B U Labe.
Obec 12349 8/537683 Poděbrady ;
31981 3 0 016 Malé Zboží z 12355 2 2 007 Velké Zboží.
3209 Praha-východ,
Obec 15943 3/538833 Sulice;
32090 1 0 Hlubočinka, nová ZSJ z nové části obce.
3210 Praha-západ,
Obec 19402 6/599735 Březová-Oleško;
31926 1 0 Nová Březová.
Obec 02879 7/539210 Dolní Břežany;
31925 2 0 Jarov .
Obec 05861 1/539325 Jesenice;
31924 4 0 Drazdy.
Obec 07875 1/571261 Kytín;
31929 5 0 Chouzavá II.
Obec 18531 1/539848 Vrané nad Vltavou ;
31928 7 0 Skochovice z 18531 1 1 Vrané nad Vltavou;
31927 9 0 U Nové Březové.
3301 České Budějovice,
Obec 03960 8/544485 Hluboká nad Vltavou;
07005 0 0 Jaroslavice, nová ZSJ z prázdného KÚ Jaroslavice.
Obec 10625 9/544868 Nové Hrady;
10623 2 0 Mýtiny nová ZSJ z prázdného KÚ Mýtiny,
10628 3 0 Veveří, nová ZSJ z prázdného KÚ Veveří.
Obec 14672 2/545015 Sedlec;
32071 4 0 Malé Chrášťany (oddělená část) , nová ZSJ z oddělené části KÚ.
Obec 16580 8/545155 Temelín;
01397 8 0 Křtěnov, nová ZSJ z prázdného KÚ Křtěnov,
16581 6 0 Temelínec, nová ZSJ z prázdného KÚ Temelínec.
3302 Český Krumlov,
Obec 02293 4/545392 Český Krumlov;
31923 6 0 019 Pod sídlištěm z 02308 6 2 018 B Domoradice-sídliště.
Obec 18116 1/536253 Bohdalovice;
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18126 9 0 Slubice, nová ZSJ z prázdného KÚ Svéráz.
Obec 00715 3/545422 Boletice; nové ZSJ z prázdných KÚ: 39169 7 0 Arnoštov, 39173 5 0 Jablonec, 39175 1 0 Maňávka, 39177 8 0
Ondřejov, 39174 3 0 Polná, 39182 4 0 Třebovice, 39181 6 0 Uhlíkov.
Obec 01986 1/545457 Černá v Pošumaví ;
01991 7 0 Kyselov, nová ZSJ z prázdného KÚ Kyselov.
Obec 02897 5/545465 Dolní Dvořiště;
14425 8 0 Cetviny nová ZSJ z prázdného KÚ Cetviny,
14426 6 0 Mikulov nová ZSJ z prázdného KÚ Mikulov,
14427 4 0 Štědrkov nová ZSJ z prázdného KÚ Štědrkov.
Obec 04370 2/545511 Horní Planá;
04374 5 0 Pestřice nová ZSJ z prázdného KÚ Pestřice.
Obec 04523 3/545520 Hořice na Šumavě;
15025 8 0 Cipín nová ZSJ z prázdného KÚ Cipín,
04527 6 0 Provodice nová ZSJ z prázdného KÚ Svíba,
15026 6 0 Žestov nová ZSJ z prázdného KÚ Žestov.
Obec 05533 6/545546 Chvalšiny;
05534 4 0 Střemily nová ZSJ z prázdného KÚ Střemily.
Obec 08713 1/545601 Loučovice ;
08717 3 0 Dvorečná nová ZSJ z prázdného KÚ Dvorečná,
19892 7 0 Mnichovice nová ZSJ z prázdného KÚ Mnichovice u Loučovic.
Obec 09112 0/545619 Malonty ;
09115 4 0 Hodonice nová ZSJ z prázdného KÚ Hodonice.
Obec 11576 2/536296 Malšín;
08716 5 0 Boršov nová ZSJ z prázdného KÚ Boršov ,
11577 1 0 Běleň nová ZSJ z prázdného KÚ Běleň,
11578 9 0 Horní Dlouhá nová ZSJ z prázdného KÚ Horní Dlouhá,
11579 7 0 Horní Okolí nová ZSJ z prázdného KÚ Horní Okolí,
11580 1 0 Šafléřov nová ZSJ z prázdného KÚ Šafléřov.
Obec 09531 1/545627 Mirkovice;
32083 8 0 Svachova Lhotka nová ZSJ z nové části obce.
Obec 12478 8/545694 Pohorská Ves;
12480 0 0 Pohoří na Šumavě nová ZSJ z prázdného KÚ Pohoří na Šumavě.
Obec 13439 2/545716 Přední Výtoň;
03531 9 0 Jasánky nová ZSJ z prázdného KÚ Jasánky,
13440 6 0 Zadní Výtoň nová ZSJ z prázdného KÚ Zadní Výtoň.
Obec 13586 1/545724 Přídolí;
13591 7 0 Lověšice nová ZSJ z prázdného KÚ Lověšice,
13592 5 0 Všeměry nová ZSJ z prázdného KÚ Všeměry.
Obec 14280 8/545775 Rožmitál na Šumavě;
14281 6 0 Koryta nová ZSJ z prázdného KÚ Koryta,
14282 4 0 Zahrádka nová ZSJ z prázdného KÚ Zahrádka.
Obec 16062 8/545813 Světlík ;
16063 6 0 Dvořetín nová ZSJ z prázdného KÚ Dvořetín,
16064 4 0 Pasovary nová ZSJ z prázdného KÚ Pasovary,
18127 7 0 Velké Strážné nová ZSJ z prázdného KÚ Velké Strážné.
Obec 17785 7/545821 Velešín;
32072 2 0 Bor (oddělená část) nová ZSJ z oddělené části KÚ.
Obec 18899 9/545848 Vyšší Brod ;
18900 6 0 Svatomírov nová ZSJ z prázdného KÚ Svatomírov.
3303 Jindřichův Hradec,
Obec 06052 6/545881 Jindřichův Hradec;
31889 2 0 033 U Jitky z 11649 1 2 026 B Jitka..
Obec 10497 3/546798 Nová Bystřice ;
19862 5 0 Mnich nová ZSJ z prázdného KÚ Mnich u Nové Bystřice.
Obec 13937 8/547069 Rapšach;
19861 7 0 Nová Ves nová ZSJ z prázdného KÚ Nová Ves u Klikova.
Obec 15036 3/547166 Slavonice;
19882 0 0 Dolní Bolíkov-Rubašov nová ZSJ z prázdného KÚ Dolní Bolíkov-Rubašov,
19852 8 0 Léštnice nová ZSJ z prázdného KÚ Léštnice.
Obec 15459 8/547212 Staré Město pod Landštejnem;
19853 6 0 Dětřiš nová ZSJ z prázdného KÚ Dětřiš,
19854 4 0 Košlák nová ZSJ z prázdného KÚ Košlák,
19855 2 0 Košťálkov nová ZSJ z prázdného KÚ Košťálkov,
19856 1 0 Kuní nová ZSJ z prázdného KÚ Kuní ,
19857 9 0 Pernárec nová ZSJ z prázdného KÚ Pernárec,
19858 7 0 Rajchéřov nová ZSJ z prázdného KÚ Rajchéřov,
19859 5 0 Romava nová ZSJ z prázdného KÚ Romava,
19860 9 0 Staré Hutě nová ZSJ z prázdného KÚ Staré Hutě.
Obec 17023 2/547336 Třeboň;
15374 5 0 025 Holičky nová ZSJ z prázdného KÚ Holičky, totožná s části obce Holičky a dosavadní ZSJ 15373 Svatý Petr a Pavel.
Obec 10534 1/529761 Žďár
10535 0 0 Malá Rosička nová ZSJ z prázdného KÚ Malá Rosička.
3305 Písek,
Obec 12075 8/549240 Písek;
32046 3 0 027 V oudolí z 12090 1 2 016 B Hradiště,
32047 1 0 028 Hradišťský vrch z 30834 0 1 026 B Kocourov,
3306 Prachatice,
Obec 13263 2/550094 Prachatice;
13276 4 0 008 Volovice nová ZSJ z prázdného KÚ Volovice,
13275 6 0 021 Stádla nová ZSJ z prázdného KÚ Stádla,
31854 0 0 022 U kasáren nová zástavba, vyčleněno z UO 011.
Obec 10789 1/545902 Borová Lada;
10795 6 0 Černá Lada nová ZSJ z prázdného KÚ Černá lada,
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10796 4 0 Knížecí Pláně nová ZSJ z prázdného KÚ Knížecí pláně,
10797 2 0 Zahrádky nová ZSJ z prázdného KÚ Zahrádky.
Obec 04459 8/550205 Horní Vltavice;
04463 6 0 Březová Lada nová ZSJ z prázdného KÚ Březová Lada,
04464 4 0 Polka nová ZSJ z prázdného KÚ Polka,
04465 2 0 Slatina nová ZSJ z prázdného KÚ Slatina,
04466 1 0 Žlíbky nová ZSJ z prázdného KÚ Žlíbky.
Obec 05414 3/550264 Chroboly ;
05421 6 0 Lažíšťko nová ZSJ z prázdného KÚ Lažíšťko.
Obec 07835 2/550337 Kvilda;
07836 1 0 Bučina nová ZSJ z prázdného KÚ Bučina.
Obec 15334 6/529893 Nicov;
15343 5 0 Milov nová ZSJ z prázdného KÚ Milov.
Obec 15569 1/550523 Stožec;
15570 5 0 Horní Cazov nová ZSJ z prázdného KÚ Horní Cazov,
15571 3 0 Radvanovice nová ZSJ z prázdného KÚ Radvanovice.
Obec 15668 0/550531 Strážný;
19850 1 0 Dolní Cazov nová ZSJ z prázdného KÚ Dolní Cazov,
15669 8 0 Dolní Světlé Hory nová ZSJ z prázdného KÚ Dolní Světlé Hory,
15670 1 0 Horní Světlé Hory nová ZSJ z prázdného KÚ Horní Světlé Hory,
15671 0 0 Silnice nová ZSJ z prázdného KÚ Silnice,
15672 8 0 Stodůlky nová ZSJ z prázdného KÚ Stodůlky.
Obec 18917 1/550680 Záblatí;
18919 7 0 Petrovice nová ZSJ z prázdného KÚ Petrovice.
3307 Strakonice,
Obec 15591 8/550787 Strakonice;
32028 5 0 032 Strakonice-hrad z 15591 8 2 001 B Strakonice-střed,
32029 3 0 033 Za Rájem-východ z 30164 7 1 014 A Za Rájem
3308 Tábor,
Obec 10108 7/549631 Nadějkov ;
32048 0 0 Číčovice z 12044 8 1 Modlíkov administrativně v okrese Tábor na území KÚ v okrese Písek.
3401 Domažlice,
Obec 10284 9/554006 Nemanice;
06607 9 0 Lísková nová ZSJ z nové části obce.
3402 Cheb,
Obec 03807 5/554545 Hazlov;
03815 6 0 Otov nová ZSJ z prázdného KÚ Otov.
Obec 07335 1/538795 Krásná;
07337 7 0 Újezd nová ZSJ z prázdného KÚ Újezd.
Obec 07663 5/554596 Křižovatka;
07666 0 0 Mostek nová ZSJ z prázdného KÚ Mostek.
Obec 08161 2/554618 Libá;
08164 7 0 Dubina nová ZSJ z prázdného KÚ Dubina,
08165 5 0 Rybáře nová ZSJ z prázdného KÚ Rybáře.
Obec 08443 3/554626 Lipová;
08450 6 0 Mýtina I nová ZSJ z prázdného KÚ Mýtina I,
08446 8 0 Oldřichov nová ZSJ z prázdného KÚ Oldřichov ,
08449 2 0 Žírnice nová ZSJ z prázdného KÚ Žírnice.
Obec 08815 3/554634 Luby;
08819 6 0 Luby II nová ZSJ z prázdného KÚ Luby II,
08817 0 0 Výspa nová ZSJ z prázdného KÚ Výspa .
Obec 09158 8/554642 Mariánské Lázně;
31930 9 0 027 Lázeňský areál II z 09156 1 2 001 B Lázeňský areál,
31931 7 0 028 U pily z 09159 6 2 004 B U nádraží.
Obec 09481 1/554651 Milhostov;
09483 8 0 Doubrava nová ZSJ z prázdného KÚ Doubrava.
Obec 10770 1/554707 Nový Kostel;
10772 7 0 Smrčí nová ZSJ z prázdného KÚ Smrčí ,
10773 5 0 Svažec nová ZSJ z prázdného KÚ Svažec.
Obec 12558 0/538868 Pomezí nad Ohří
12559 8 0 Tůně z přesahu 12558 0 0 Pomezí nad Ohří na obnovené prázdné KÚ Tůně.
Obec 14810 5/554812 Skalná ;
14813 0 0 Suchá nová ZSJ z prázdného KÚ Suchá,
14814 8 0 Velký Rybník nová ZSJ z prázdného KÚ Velký Rybník.
Obec 15399 1/539112 Stará Voda;
15397 4 0 Háj nová ZSJ z prázdného KÚ Háj,
15403 2 0 Nové Mohelno nová ZSJ z prázdného KÚ Nové Mohelno,
15404 1 0 Slatina nová ZSJ z prázdného KÚ Slatina.
Obec 16883 1/554855 Trstěnice;
16884 0 0 Skelné Hutě nová ZSJ z prázdného KÚ Skelné Hutě.
3403 Karlovy Vary,
Obec 06343 6/554961 Karlovy Vary;
31959 7 0 054 Jelení skok nový UO, oddělen od UO 001,
31960 1 0 055 U tří křížů nový UO, oddělen od UO 002,
31961 9 0 056 Pražská z 06343 6 1 002 B Karlovy Vary-Jakubský vrch,
31962 7 0 057 Pod Vítkovým vrchem nový UO, oddělen od UO 002,
31963 5 1 058 Hůrky z 06345 2 1 004 B Na vyhlídce,
31964 3 0 059 Zlatý kopeček-východ z 06354 1 2 013 B Zlatý kopeček,
31965 1 0 060 Jáchymovská-západ z 06356 8 2 015 B Růžový vrch,
31966 0 0 061 Dolní Drahovice z 06359 2 1 018 A Dolní Drahovice,
31967 8 0 062 U nemocnice z 06361 4 2 020 B Horní Drahovice.
Obec 00675 1/555029 Bochov;
19872 2 0 Bražec 1 nová ZSJ z prázdného KÚ Bražec 1,
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00680 7 0 Jesínky nová ZSJ z prázdného KÚ Jesínky,
07164 1 0 Pávice nová ZSJ z prázdného KÚ Pávice ,
07165 0 0 Pěčkovice nová ZSJ z prázdného KÚ Pěčkovice.
Obec 04746 5/555177 Hradiště; - nové ZSJ z prázdných KÚ v rámci vojenského újezdu;
39078 0 0 Březina, 39236 6 0 Březina (Korunní 1) nová ZSJ z oddělené části prázdného KÚ, 39237 5 0 Březina (Luka 1) nová ZSJ z
oddělené části prázdného KÚ, 39238 3 0 Březina (Luka 3) nová ZSJ z oddělené části prázdného KÚ, 39234 1 0 Březina (Stružná 1)
nová ZSJ z oddělené části prázdného KÚ, 39235 9 0 Březina (Stružná 3) nová ZSJ z oddělené části prázdného KÚ, 39236 7 0 Březina
(Těšetice 1) nová ZSJ z oddělené části prázdného KÚ, 39239 1 0 Březina (Valeč 1) nová ZSJ z oddělené části prázdného KÚ,
39233 2 Březina (Žalmanov 1) nová ZSJ z oddělené části prázdného KÚ, 39232 4 0 Březina (Šemnice 1) nová ZSJ z oddělené části
prázdného KÚ, 39079 8 0 Činov, 39080 1 0 Dlouhá, 39081 0 0 Dlouhý, 39082 8 0 Dobřenec 1, 39083 6 0 Doupov, 39084 4 0 Doupovské Mezilesí, 39085 2 0 Háj, 39086 1 0 Heřmanov, 39087 9 0 Hluboká, 39088 7 0 Holetice, 39089 5 0 Horní Lomnice, 39090 9 0
Humnice, 39091 7 0 Hůrka, 39092 5 0 Javorná, 39093 3 0 Jeseň, 39094 1 0 Jindřichov , 39095 0 0 Jírov, 39096 8 0 Kadaňský Rohozec 1, 39097 6 0 Kojetín 1, 39098 4 0 Konice 1, 39099 2 0 Kotvina 1, 39100 0 0 Kozlov, 39101 8 0 Krupice 1, 39102 6 0 Lestkov
1, 39103 4 0 Lipoltov, 39104 2 0 Litoltov, 39105 1 0 Lochotín, 39107 7 0 Maleš, 39108 5 0 Malý Hlavákov, 39109 3 0 Martinov,
39111 5 0 Mlýnská, 39110 7 0 Mětikalov, 39112 3 0 Nová Ves 1, 39113 1 0 Obrovice, 39114 0 0 Okounov 1, 39115 8 0 Oleška ,
39116 6 0 Oslovice 1, 39117 4 0 Ostré, 39119 1 0 Pastviny, 39118 2 0 Pastviny 2, 39120 4 0 Petrov, 39121 2 0 Podbořanský Rohozec 1, 9122 1 0 Prachomety, 39123 9 0 Radnice, 39124 7 0 Radošov , 39125 5 0 Ratiboř , 39126 3 0 Růžová, 39127 1 0 Řednice
, 39128 0 0 Sedlec 2, 39129 8 0 Stará Ves , 39130 1 0 Suchý Důl 1, 39027 5 0 Svatobor, 39028 3 0 Tis u Luk, 39029 1 0 Tocov,
39030 5 0 Trnová, 39031 3 0 Tunkov, 39032 1 0 Tureč, 39033 0 0 Valov, 39034 8 0 Velká Lesná 2, 39035 6 0 Víska, 39036 4 0
Vlkaň 1, 39037 2 0 Zakšov , 39038 1 0 Žďár , 39039 9 0 Ždov 1, 39040 2 0 Žebletín .
Obec 05553 1/555207 Chyše ;
05561 1 0 Jablonná nová ZSJ z prázdného KÚ Jablonná .
Obec 07392 0/578045 Krásný Les;
07393 8 0 Léno nová ZSJ z prázdného KÚ Léno ,
07394 6 0 Plavno nová ZSJ z prázdného KÚ Plavno,
07395 4 0 Vrch nová ZSJ z prázdného KÚ Vrch.
Obec 10616 0/506494 Nové Hamry ;
10615 1 0 Jelení nová ZSJ z prázdného KÚ Jelení.
Obec 15644 2/555584 Stráž nad Ohří;
15645 1 0 Peklo nová ZSJ z prázdného KÚ Peklo.
Obec 19776 9/555762 Žlutice;
19777 7 0 Mlyňany nová ZSJ z prázdného KÚ Mlyňany.
3404 Klatovy,
Obec 06579 0/555771 Klatovy;
31955 4 0 044 K Točníku.
Obec 01822 8/555941 Čachrov ;
32073 1 0 Javorná (oddělená část) nová ZSJ z oddělené části KÚ,
19912 5 0 Javorná u Polomu nová ZSJ z prázdného KÚ Javorná u Polomu,
19897 8 0 Zhůří nová ZSJ z prázdného KÚ Zhůří.
Obec 02564 0/556041 Dešenice;
02567 4 0 Matějovice nová ZSJ z prázdného KÚ Matějovice.
Obec 19273 2/578240 Hamry;
19275 9 0 Zadní Chalupy nová ZSJ z prázdného KÚ Zadní Chalupy.
Obec 03727 3/556181 Hartmanice;
03743 5 0 Bezděkov nová ZSJ z prázdného KÚ Bezděkov,
32088 9 0 Kundratice (oddělená část) nová ZSJ z oddělené části KÚ,
19902 8 0 Kundratice II nová ZSJ z prázdného KÚ Kundratice II,
19890 1 0 Paště nová ZSJ z prázdného KÚ Paště,
19903 6 0 Zalužice II nová ZSJ z prázdného KÚ Zalužice II.
Obec 03908 0/556203 Hlavňovice;
03917 9 0 Mokřany nová ZSJ z prázdného KÚ Mokřany.
Obec 09786 1/542091 Horská Kvilda;
32084 6 0 Korýtko nová ZSJ z nové části obce.
Obec 05466 6/556386 Chudenín;
05472 1 0 Hvězda nová ZSJ z prázdného KÚ Hvězda.
Obec 09787 0/542148 Modrava;
09788 8 0 Javoří Pila nová ZSJ z prázdného KÚ Javoří Pila,
09789 6 0 Roklanský Les nová ZSJ z prázdného KÚ Roklanský les,
19868 4 0 Vchynice-Tetov II nová ZSJ z prázdného KÚ Vchynice-Tetov II.
Obec 14009 1/557021 Rejštejn;
19904 4 0 Klášterský Mlýn II nová ZSJ z prázdného KÚ Klášterský Mlýn II,
19905 2 0 Velký Radkov II nová ZSJ z prázdného KÚ Velký Radkov II.
Obec 15309 5/557111 Srní;
19898 6 0 Horky u Srní nová ZSJ z prázdného KÚ Horky u Srní,
19906 1 0 Srní II nová ZSJ z prázdného KÚ Srní II.
Obec 19606 1/557528 Železná Ruda;
19608 8 0 Debrník nová ZSJ z prázdného KÚ Debrník,
19609 6 0 Pancíř nová ZSJ z prázdného KÚ Pancíř.
3405 Plzeň-město,
Obec 12198 3/545970 Plzeň ;
31971 6 0 095 Sídliště Lochotín-jih z 12215 7 1 018 A Sídliště Lochotín,
31972 4 0 096 Vyšehrad z 12229 7 2 032 B Božkov,
31973 2 1 097 Čechurov-sever z 12235 1 1 038 A Čechurov,
31973 2 2 097 Čechurov-sever z 12235 1 2 038 A Čechurov,
31974 1 0 098 Bručná-sever z 12236 0 2 039 B Bručná,
31975 9 0 099 U Doudleveckého hřbitova z 12247 5 2 050 B Výsluní,
31976 7 0 100 Zavadilka-jih z 30221 0 2 079 B Zavadilka.
3409 Sokolov,
Obec 15222 6/560286 Sokolov ;
31855 8 0 024 Pod pekárnou zbytek původního UO 012, který se stal samostatnou obcí Těšovice.
Obec 01461 3/560294 Březová;
07045 9 0 Bystřina nová ZSJ z prázdného KÚ Bystřina,
07046 7 0 Krásná Lípa nová ZSJ z prázdného KÚ Krásná Lípa,
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07047 5 0 Ostrov nová ZSJ z prázdného KÚ Ostrov,
01466 4 0 Paseka nová ZSJ z prázdného KÚ Paseka,
07048 3 0 Smrkovec nová ZSJ z prázdného KÚ Smrkovec,
07049 1 0 Studánka nová ZSJ z prázdného KÚ Studánka,
07050 5 0 Žitná nová ZSJ z prázdného KÚ Žitná.
Obec 04405 9/560367 Horní Slavkov;
04410 5 0 015 Třídomí přesah ZSJ 04409 1 0 Údolí I na prázdné KÚ,
04406 7 0 016 Kfely přesah ZSJ 04406 7 0 Bošířany na prázdné KÚ.
Obec 06043 7/560413 Jindřichovice ;
06046 1 0 Poušť nová ZSJ z prázdného KÚ Poušť ,
06048 8 0 Stará nová ZSJ z prázdného KÚ Stará .
Obec 07226 5/560456 Krajková;
07228 1 0 Leopoldovy Hamry nová ZSJ z prázdného KÚ Leopoldovy Hamry.
Obec 07329 6/560472 Kraslice;
31856 6 0 021 Za tratí z 07327 0 2 003 B Kraslice-sever.
Obec 07381 4/538337 Krásno,
07382 2 0 Milešov nová ZSJ z prázdného KÚ Milešov.
Obec 13413 9/560596 Přebuz;
13415 5 0 Chaloupky nová ZSJ z prázdného KÚ Chaloupky,
13414 7 0 Rolava nová ZSJ z prázdného KÚ Rolava.
Obec 14214 0/560618 Rovná ;
14215 8 0 Bystřina nová ZSJ z prázdného KÚ Bystřina,
14216 6 0 Čistá nová ZSJ z prázdného KÚ Čistá ,
14217 4 0 Krásná Lípa nová ZSJ z prázdného KÚ Krásná Lípa,
14218 2 0 Milíře nová ZSJ z prázdného KÚ Milíře.
Obec 15764 3/560651 Stříbrná;
15765 1 0 Nová Ves nová ZSJ z prázdného KÚ Nová Ves.
Obec 16002 4/538434 Svatava;
16000 8 0 Čistá nová ZSJ z prázdného KÚ Čistá.
Obec 16256 6/560677 Šindelová;
16258 2 0 Milíře nová ZSJ z prázdného KÚ Milíře,
16255 8 0 Ptačí nová ZSJ z prázdného KÚ Ptačí.
Obec 18671 6/538663 Tatrovice;
18673 2 0 Spomyšl nová ZSJ z prázdného KÚ Spomyšl
3410 Tachov,
Obec 16491 7/560715 Tachov;
31989 9 0 024 Průmyslový obvod-východ.
Obec 03697 8/560863 Halže;
19839 1 0 Pavlův Studenec 3 nová ZSJ z prázdného KÚ Pavlův Studenec 3.
Obec 04623 0/560898 Hošťka;
04625 6 0 Pořejov nová ZSJ z prázdného KÚ Pořejov.
Obec 05221 3/560901 Chodová Planá;
09402 1 0 Domaslavičky nová ZSJ z prázdného KÚ Domaslavičky.
Obec 05221 3/560901 Chodová Planá;
09403 0 0 Výškovice nová ZSJ z prázdného KÚ Výškovice.
Obec 06767 9/541559 Kočov;
06768 7 0 Ústí nová ZSJ z prázdného KÚ Ústí.
Obec 06919 1/560952 Konstantinovy Lázně;
31990 2 0 Šipín z 07569 8 2 Pakoslav do 31. 12. 1999 v obci Křelovice v okrese Plzeň-sever.
Obec 08006 3/561002 Lesná;
08010 1 0 Bažantov nová ZSJ z prázdného KÚ Bažantov,
08004 7 0 Česká Ves nová ZSJ z prázdného KÚ Česká Ves,
08005 5 0 Jedlina nová ZSJ z prázdného KÚ Jedlina,
08011 0 0 Zahájí nová ZSJ z prázdného KÚ Zahájí .
Obec, 08832 3/541532 Milíře
08831 5 0 Lučina nová ZSJ z prázdného KÚ Lučina.
Obec 08834 0/541443 Obora;
08835 8 0 Pavlův Studenec 2 nová ZSJ z prázdného KÚ Pavlův Studenec 2.
Obec 12128 2/561134 Planá;
11853 2 0 Vítovice nová ZSJ z prázdného KÚ Vítovice,
15987 5 0 Zliv nová ZSJ z prázdného KÚ Zliv.
Obec 14264 6/561169 Rozvadov;
14265 4 0 Střeble nová ZSJ z prázdného KÚ Střeble .
Obec 15466 1/561185 Staré Sedliště;
07884 1 0 Bohuslav nová ZSJ z prázdného KÚ Bohuslav.
3501 Česká Lípa,
Obec 05153 5/561614 Chlum;
19846 3 0 Maršovice nová ZSJ z prázdného KÚ Maršovice.
Obec, 13922 0/562017 Ralsko;
19910 9 0 Jabloneček nová ZSJ z prázdného KÚ Jabloneček,
19911 7 0 Svébořice nová ZSJ z prázdného KÚ Svébořice.
3502 Děčín,
Obec 02492 9/562335 Děčín;
31944 9 0 069 U zimního stadiónu z 02503 8 2 012 B Staré Město,
31945 7 0 070 Za nádražím z 02504 6 2 013 B U Ploučnice,
31946 5 0 071 Nad Křešicemi z 02505 4 2 014 B Chlumská stráň ,
31947 3 0 072 Nad Boleticemi z 02505 4 3 014 C Chlumská stráň.
Obec 02128 8/562394 Česká Kamenice;
31948 1 0 028 Pod tratí z 30981 8 2 003 B Pod Zeleným vrchem,
31949 0 0 029 Pod hřbitovem z 30983 4 2 006 B U nemocnice ,
31950 3 0 030 Horní Kamenice-východ z 02131 8 2 007 B Horní Kamenice.
Obec 06004 6/562564 Jílové;
31951 1 0 012 U papíren z 06004 6 2 001 B Jílové-střed.
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Obec 14351 1/562777 Rumburk;
31952 0 0 022 Výsluní-u Mandavy z 14351 1 2 001 B Rumburk-střed,
31953 8 0 023 Na Pražské z 14356 1 1 006 A U hřbitova.
Obec 16289 2/562858 Šluknov;
31954 6 0 024 Dr. E. Beneše z 16284 1 1 007 A Císařský-město.
Obec 18014 9/562921 Verneřice;
18015 7 0 Velké Stínky nová ZSJ z prázdného KÚ Velké Stínky.
3503 Chomutov,
Obec 04877 1/563072 Hrušovany;
04879 8 0 Vysočany nová ZSJ z nové části obce a z prázdného KÚ Vysočany.
3504 Jablonec nad Nisou,
Obec 05597 2/563510 Jablonec nad Nisou;
31881 7 0 049 Vysoká z 05601 4 2 005 B Šumava,
31882 5 0 050 U Jabloneckých Pasek z 05603 1 2 007 B Jablonecké Paseky,
31883 3 0 051 K Jindřichovu-sever z 30298 8 2 021 B K Jindřichovu,
31884 1 0 052 Větrný vrch z 31048 4 2 037 B Vrkoslavice-Petřín,
31885 0 0 053 Nad střelnicí z 31048 4 3 037 C Vrkoslavice-Petřín.
Obec 02557 7/563552 Desná;
31887 6 0 013 Desná II-západ z 31037 9 2 002 B Desná-střed.
Obec 16502 6/563820 Tanvald;
31886 8 0 012 Šumburk-střed z 16502 6 1 001 A Tanvald-střed.
3505 Liberec,
Obec 08203 1/556904 Liberec;
31867 1 0 081 Javorová z 08209 1 2 007 B Žižkovo náměstí,
31868 0 0 082 U jezírka z 08211 2 1 009 A Lidové sady,
31869 8 0 083 Jeřáb z 08224 4 2 022 B Janův Důl ,
31870 1 0 084 U Janova Dolu z 08224 4 3 022 C Janův Důl ,
31871 0 0 085 Horní Růžodol-západ z 08226 1 2 024 B Hanychov ,
31872 8 0 086 Rochlice-západ z 08226 1 3 024 C Hanychov,
31873 6 0 087 Janův Důl-za tratí z 08226 1 4 024 D Hanychov,
31874 4 0 088 Černá hora z 08227 9 0 025 B Ještěd,
31875 2 0 089 Rochlice-průmyslový obvod z 08228 7 2 026 B Hanychov-průmyslový obvod,
31876 1 0 090 Hradební z 08231 7 2 029 B Rochlice-sever ,
31877 9 0 091 U Nisy-střed z 08232 5 2 030 B Dr. Horákové,
31878 7 0 092 Aloisina výšina z 08235 0 2 033 B Králův háj ,
31879 5 0 093 Wolkerova z 08236 8 2 034 B Husova,
31880 3 0 094 U vysílačky odděleno z UO 60 po změně hranic mezi KÚ Rochlice a Vratislavice nad Nisou.
Obec 04739 2/564095 Hrádek nad Nisou;
31863 9 0 025 U Nisy z 31079 4 2 005 B Pod tratí,
31864 7 0 026 Pod Dolním Sedlem z 04736 8 2 015 B Dolní Sedlo.
Obec 05384 8/564117 Chrastava ;
31865 5 0 025 Liberecká silnice z 05384 8 2 001 B Chrastava-střed,
31866 3 0 026 Vítkovská-západ z 31089 1 2 003 B Vítkovská.
3506 Litoměřice,
Obec 08542 1/564567 Litoměřice;
31890 6 0 037 Sídliště Svornost-západ z 08554 5 2 013 B Sídliště Svornost.
Obec 08080 2/565105 Levín;
19881 1 0 Dolní Vysoké II nová ZSJ z prázdného KÚ Dolní Vysoké II.
Obec 14164 0/565555 Roudnice nad Labem;
31893 1 0 027 U Podlusků z 14177 1 2 014 B Podlusky.
Obec 16647 2/565717 Terezín;
31891 4 0 011 Na Krétě-západ z 16648 1 2 002 B Na Krétě,
31892 2 0 012 K Želeticím z 16649 9 2 003 B Nemocnice.
Obec 17769 5/565849 Velemín;
19832 3 0 Páleč nová ZSJ z prázdného KÚ Páleč.
3507 Louny,
Obec 08791 2/566438 Lubenec;
08794 7 0 Dolní Záhoří nová ZSJ z nové části obce.
3508 Most,
Obec 09959 7/567027 Most;
17054 2 0 054 Třebušice nová ZSJ z prázdného KÚ Třebušice,
06933 7 0 055 Kopisty nová ZSJ z prázdného KÚ Kopisty,
04501 2 0 056 Hořany nová ZSJ z prázdného KÚ Hořany,
06888 8 0 058 Ervěnice nová ZSJ z prázdného KÚ Ervěnice,
09974 1 0 062 Střimice nová ZSJ z prázdného KÚ Střimice ,
06934 5 0 063 Pařidla nová ZSJ z prázdného KÚ Pařidla,
06932 9 0 064 Konobrže nová ZSJ z prázdného KÚ Konobrže,
31899 0 0 065 Kopistská výsypka-východ z 09972 4 1 038 A Kopistská výsypka,
31900 7 0 066 Resl-východ z 09973 2 0 039 A Resl,
31901 5 0 067 Čepirohy-sever z 01959 3 1 040 A Pod Reslem,
31902 3 0 068 Skyřice z 14921 7 0 043 B Velebudice,
31903 1 0 069 Dopravní podnik z 14921 7 0 043 C Velebudice ,
31904 0 0 070 Dostihové závodiště-západ z 14920 9 1 044 B Skyřice,
03309 0 0 071 Dřínov nová ZSJ z prázdného KÚ Dřínov,
01655 1 0 072 Slatinice nová ZSJ z prázdného KÚ Slatinice.
Obec 00123 6/567043 Bečov;
19680 1 0 Kamenná Voda nová ZSJ z prázdného KÚ Kamenná Voda,
19681 9 0 Stránce nová ZSJ z prázdného KÚ Stránce,
19682 7 0 Židovice nová ZSJ z prázdného KÚ Židovice.
Obec 04177 7/567167 Hora Svaté Kateřiny;
19848 0 0 Svahová I nová ZSJ z prázdného KÚ Svahová I .
Obec 04303 6/567175 Horní Jiřetín;
00009 4 0 Albrechtice nová ZSJ z prázdného KÚ Albrechtice,
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02925 4 0 Čtrnáct Dvorců nová ZSJ z prázdného KÚ Čtrnáct Dvorců.
Obec 08604 5/567256 Litvínov;
08619 3 0 028 Růžodol nová ZSJ z prázdného KÚ Růžodol,
31896 5 0 029 Na ladech z 08615 1 2 013 B Chudeřín,
31897 3 0 030 U Bílého potoka-sever z 08616 9 2 014 B U Bílého potoka,
31898 1 0 031 Záluží-východ z 19084 5 2 019 B Záluží.
Obec 09044 1/567299 Malé Březno;
01653 5 0 Bylany nová ZSJ z prázdného KÚ Bylany,
04095 9 0 Holešice nová ZSJ z prázdného KÚ Holešice.
3509 Teplice,
Obec 16600 6/567442 Teplice;
31905 8 0 037 Šanov-západ z 16621 9 1 022 A Šanov,
31906 6 0 038 Nové Prosetice-sever z 31177 4 2 032 B Nové Prosetice.
Obec 00420 1/567451 Bílina ;
31907 4 0 022 Za nemocnicí z 30335 6 0 019 B Pod Bořeněm,
01486 9 0 023 Doly Bílina-Břežánky nová ZSJ z prázdného KÚ Břežánky,
05847 5 0 024 Jenišův Újezd nová ZSJ z prázdného KÚ Jenišův Újezd.
Obec 01670 5/567477 Bystřany ;
31908 2 0 011 Nové Bystřany z 01673 0 2 003 B Světice-Nové Bystřany.
Obec 03338 3/567507 Dubí;
31909 1 0 015 Běhánky-jih z 03340 5 1 003 A Bystřice,
31910 4 0 016 Dolní Drahůnky z 03340 5 3 003 C Bystřice,
31911 2 0 017 Bystřice-jih z 03346 4 2 009 B Pozorka.
Obec 03371 5/567515 Duchcov;
08482 4 0 013 Liptice nová ZSJ z prázdného KÚ Liptice.
Obec 04816 0/567566 Hrobčice;
13871 1 0 Dřínek nová ZSJ z prázdného KÚ Dřínek,
13872 0 0 Hetov nová ZSJ z prázdného KÚ Hetov,
13873 8 0 Radovesice nová ZSJ z prázdného KÚ Radovesice .
Obec 07526 4/567639 Krupka;
07539 6 0 017 Mohelnice nová ZSJ z prázdného KÚ Mohelnice,
31912 1 0 018 Maršovské sídliště-jih z 31168 5 2 015 B Maršov-sídliště.
Obec 09771 3/567710 Modlany;
09774 8 0 Žichlice nová ZSJ z prázdného KÚ Žichlice.
Obec 09830 2/567728 Moldava;
09832 9 0 Oldřiš nová ZSJ z prázdného KÚ Oldřiš,
09833 7 0 Pastviny nová ZSJ z prázdného KÚ Pastviny .
Obec 11298 4/567779 Osek;
11297 6 0 011 Nová Ves nová ZSJ z prázdného KÚ Nová Ves,
11299 2 0 012 Mackov nová ZSJ z prázdného KÚ Mackov .
Obec 16036 9/567841 Světec;
16034 2 0 Chotovenka nová ZSJ z prázdného KÚ Chotověnka (oprava názvu).
3510 Ústí nad Labem,
Obec 17487 4/502081 Ústí nad Labem;
31914 7 0 098 Předlice-průmyslový obvod z 17495 5 2 010 B Předlice- průmyslový obvod,
31915 5 0 099 Střížovický vrch III z 17501 3 1 016 A Střížovický vrch I,
31916 3 0 100 U stadiónů z 17509 9 2 024 B Bukov-střed,
31917 1 0 101 Pod Střížovickým vrchem z 17510 2 1 025 A Všebořice,
31918 0 0 102 Všebořice-u vozovny z 17511 1 1 026 A Dukelských hrdinů,
31919 8 0 103 Sídliště Skalka nový UO, 31920 1 0 104 Sídliště Pod Holoměří nový UO.
Obec 05049 1/568007 Chabařovice;
18763 1 0 Zalužany nová ZSJ z prázdného KÚ Zalužany.
Obec 14503 3/568201 Řehlovice;
08643 6 0 Lochočice nová ZSJ z prázdného KÚ Lochočice.
3604 Jičín,
Obec 04516 1/572926 Hořice;
31982 1 0 017 U Libonic z 04521 7 2 006 B Libonice,
31983 0 0 018 Nové Hořice-západ z 30357 7 2 010 B Nové Hořice,
31984 8 0 019 K Bílsku-západ z 30358 5 2 011 B K Bílsku,
31985 6 0 020 Hrachovec z 05156 0 1 015 B Chlum.
Obec 10512 1/573248 Nová Paka;
31986 4 0 019 Hrnčířův kopec z 30364 0 2 008 B Hrnčírův kopec,
31987 2 0 020 Heřmanice-sever z 30364 0 3 008 C Hrnčírův kopec.
Obec 14050 3/573221 Rohoznice;
31988 1 0 Trotinka II přesah zástavby.
3605 Náchod,
Obec 10126 5/573868 Náchod;
32014 5 0 023 Hamra-jih z 10127 3 2 002 B Hamra,
32015 3 0 024 Pod Rozkoší z 10131 1 2 006 B Montace,
32016 1 0 025 U Branky z 10135 4 1 010 A Staré Město nad Metují,
32017 0 0 026 Babí-východ z 10137 1 1 012 A Malé Poříčí,
32018 8 0 027 U Metuje-jih z 31232 1 2 019 B U Metuje.
Obec 01276 9/573922 Broumov;
32019 6 0 014 U Stěnavy z 01278 5 2 003 B Velká Ves,
32020 0 0 015 Olivětín-východ z 01280 7 2 005 B Olivětín.
Obec 01343 9/573931 Brzice;
01347 1 0 Harcov nová ZSJ z prázdného KÚ Harcov.
Obec 04837 2/574082 Hronov;
32021 8 0 013 Studénky z 31229 1 2 011 B Port Artur .
Obec 10644 5/574279 Nové Město nad Metují;
32022 6 0 013 Na popluží z 10648 8 2 009 B Spy.
Obec 13388 4/574350 Provodov-Šonov;
13391 4 0 Domkov nová ZSJ z prázdného KÚ Domkov ,
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32074 9 0 Domkov (oddělená část) nová ZSJ z oddělené části KÚ.
Obec 16639 1/574538 Teplice nad Metují;
19267 8 0 Libná nová ZSJ z prázdného KÚ Libná.
3608 Semily,
Obec 14724 9/576964 Semily;
31921 0 0 012 Kapitál z 14728 1 2 005 B Spálov.
Obec 17160 3/577626 Turnov ;
31922 8 0 021 Pelešany z 17168 9 3 009 C Mašov-Pelešany.
3609 Svitavy,
Obec 16095 4/577731 Svitavy ;
31943 1 0 023 Jana Želivského z 31260 6 2 017 B Přednádraží .
Obec 00992 0/577863 Brněnec;
32085 4 0 Podlesí nová ZSJ z nové části obce.
Obec 01472 9/505145 Březová nad Svitavou;
01475 3 0 Muzlov nová ZSJ z prázdného KÚ Muzlov.
Obec 06241 3/578207 Kamenec u Poličky;
32086 2 0 Jelínek nová ZSJ z nové části obce.
Obec 08567 7/578347 Litomyšl;
31942 2 0 022 U trati z 08573 1 2 007 B Husova čtvrť .
3610 Trutnov,
Obec 16902 1/579025 Trutnov;
32003 0 0 049 Pod Poříčským hřbetem z 16909 9 2 008 B Poříčský hřbet,
32004 8 0 050 Nová Střítež z 15517 9 2 038 B Nový Rokytník-Nová Střítež,
32005 6 0 051 Nové Voletiny-sever z 31273 8 1 048 A Nové Voletiny.
Obec 03673 1/579211 Hajnice;
03676 5 0 Nesytá nová ZSJ z prázdného KÚ Nesytá.
Obec 09680 6/579548 Mladé Buky;
09681 4 0 Sklenářovice nová ZSJ z prázdného KÚ Sklenářovice.
Obec 18630 9/579858 Vrchlabí;
32006 4 0 017 Pod Podhůřským lesem z 18633 3 1 004 B Podhůří.
Obec 19424 7/579874 Žacléř;
19425 5 0 Vernířovice nová ZSJ z prázdného KÚ Vernířovice.
3701 Blansko,
Obec 00501 1/581283 Blansko;
32024 2 0 025 Starohraběcí Huť .
Obec 08071 3/581917 Letovice ;
32025 1 0 035 Havírna z 31310 6 0 009 B U koupaliště.
3702 Brno-město,
Obec 01000 6/551147 Brno;
32079 0 0 291 Mladá hora,
32080 3 0 292 Na mateří,
32081 1 0 293 Nad cihelnou,
32082 0 0 294 Výšina.
3703 Brno-venkov,
Obec 16737 1/584002 Tišnov;
31932 5 0 030 Závist z 16747 9 2 011 B Záhon.
3705 Zlín,
Obec 08698 3/585432 Loučka;
19845 5 0 Loučka II nová ZSJ z prázdného KÚ Loučka II.
Obec 15008 8/585751 Slavičín;
31970 8 0 019 U sídliště Mír z 31384 0 2 004 B Sídliště Mír.
3709 Prostějov,
Obec 13349 3/589250 Prostějov;
01887 2 0 024 Čechovice-Záhoří nová ZSJ z prázdného KÚ Čechovice-Záhoří,
32041 2 0 040 U remízku z 30435 2 2 022 B Chutěbory,
32042 1 0 041 K Seloutkám z 30435 2 3 022 C Chutěbory,
32043 9 0 042 Za Olomouckou bránou z 30437 9 2 029 B Štér ,
32044 7 0 043 Nová nemocnice II z 31442 1 0 038 B Nová nemocnice,
32045 5 0 044 Příčky z 31443 9 2 039 B Pololání,
32075 7 0 Ptení (oddělená část) nová ZSJ z oddělené části KÚ.
3710 Třebíč,
Obec 03381 2/590576 Dukovany;
14884 9 0 Lipňany nová ZSJ z prázdného KÚ Lipňany,
14885 7 0 Skryje nová ZSJ z prázdného KÚ Skryje.
Obec 14186 1/591629 Rouchovany;
03853 9 0 Heřmanice nová ZSJ z prázdného KÚ Heřmanice.
Obec 15021 5/545180 Slavíkovice;
32023 4 0 Dobrá Voda II nová ZSJ z přesahu zástavby.
3712 Vyškov,
Obec 01412 5/592935 Březina - nové ZSJ z prázdného KÚ ve vojenském újezdu; 39186 7 0 Doubrava, 39187 5 0 Kotáry, 39188 3 0
Osina, 39189 1 0 Pulkava, 39190 5 0 Žbánov.
Obec 17787 3/550825 Holubice;
32063 3 0 Holubice-u nádraží.
Obec 07318 1/593192 Krásensko;
32076 5 0 Krásensko (oddělená část) nová ZSJ z oddělené části KÚ.
3714 Žďár nad Sázavou,
Obec 19523 5/595209 Žďár nad Sázavou;
31913 9 0 041 Pod vodojemem z 19526 0 2 004 U průmyslové školy.
Obec 11833 8/596388 Pavlínov;
09326 2 0 Na pouštích nová ZSJ z prázdného KÚ Na pouštích.
3802 Frýdek-Místek,
Obec 02892 4/598101 Dolní Domaslavice;
32089 7 0 Dolní Domaslavice (oddělená část) nová ZSJ z oddělené části KÚ.
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Obec 15193 9/568791 Soběšovice;
15194 7 0 Dolní Soběšovice nová ZSJ z prázdného KÚ Dolní Soběšovice.
Obec 17089 5/598810 Třinec;
17110 7 0 043 Pátá čtvrť-jih z 17090 9 2 002 B Pátá čtvrť ,
32026 9 0 044 Železárny-sever z 17095 0 2 007 B U Olše,
17109 3 0 045 Dolní Líštná z 17098 4 2 010 B Dolní Líštná,
32027 7 0 046 U Závisti z 11006 0 2 021 B Závist.
3803 Karviná,
Obec 06382 7/598917 Karviná;
31956 2 0 046 U Stonávky z 06403 3 2 022 B Lipiny.
Obec 11236 4/599069 Orlová ;
31957 1 0 030 Krajčok z 11238 1 2 003 B Kopaniny,
31958 9 0 031 U Olšovce z 11243 7 1 008 A Chobotovka.
3804 Nový Jičín,
Obec 10741 7/599191 Nový Jičín;
32007 2 0 035 Hoblíkova z 10746 8 0 006 B U bazénu,
32008 1 0 036 Hrabí z 10755 7 2 015 C Černá strana ,
32009 9 0 037 U mostu z 08699 1 2 027 B Bocheta,
32010 2 0 038 Skalka z 30514 6 2 034 B Skalka.
Obec 00442 1/599247 Bílovec;
32013 7 0 027 Údolí Mladých z 00447 2 0 006 B Údolí mladých,
32011 1 0 028 Pod Výšinou z 00443 0 0 002 B U nádraží,
32012 9 0 029 Za nemocnicí z 00445 6 0 004 B Na Výšině.
Obec 12050 2/599743 Petřvald;
12051 1 0 Harty nová ZSJ z prázdného KÚ Harty.
3805 Olomouc,
Obec 11050 7/500496 Olomouc;
11092 2 0 034 Nový Svět z 11083 3 1 034 A Nový Svět,
11093 1 0 041 Pavlovičky z 11089 2 1 040 A Nádraží,
32030 7 0 073 Černá cesta z 11054 0 2 005 B Kpt. Nálepky,
11094 9 0 074 Řepčín z 11061 2 2 012 B Hejčín-Řepčín,
32031 5 0 075 Sobieského z 11062 1 1 013 B Pod lipami,
32032 3 0 076 Pražská-východ z 11064 7 2 015 B Ovesniska,
32033 1 0 077 Pražská-západ z 11067 1 2 018 B První pětiletky,
32034 0 0 078 Stiborova z 11069 8 1 020 A Náměstí Rudolfa Terera,
32035 8 0 079 Karafiátova z 11070 1 2 021 B Františka Stupky,
32036 6 0 080 Holická z 11082 5 2 033 B U rybářských stavů,
32037 4 0 082 Bystrovanská z 11087 6 2 038 B Hodolany,
32038 2 0 083 Ondřejova z 11088 4 2 039 B Bělidla I,
11091 4 0 085 Chválkovice z 11090 6 2 041 B Pavlovičky-Chválkovice,
32039 1 0 086 Schweitzerova z 30524 3 2 047 B Nové Sady-sever,
32040 4 0 087 Hodolany-průmyslový obvod z 30526 0 1 049 A U solných mlýnů,
32070 6 0 088 Kropáčov z 30531 6 1 069 A Nad krematoriem.
Obec 08590 1/503444 Litovel;
32064 1 0 028 Pod hřbitovem z 08596 1 0 007 B V loučkách.
Obec 09342 4/503941 Město Libavá - nové ZSJ z prázdných KÚ ve vojenském újezdu, 4 díly ZSJ Město Libavá převedeny na ZSJ ;
39006 2 0 Bělá , 39008 9 0 Dřemovice, 32066 8 0 Heroltovice z 09342 4 4 Město Libavá, 39010 1 0 Heřmánky, 39011 9 0 Jestřabí ,
32067 6 0 Kozlov z 09342 4 1 Město Libavá, 32068 4 0 Luboměř pod Strážnou z 09342 4 2 Město Libavá, 39012 7 0 Mastník,
39013 5 0 Milovany , 39014 3 0 Nepřívaz , 39015 1 0 Nová Ves, 39016 0 0 Olejovice, 39002 0 0 Olověná, 39017 8 0 Předměstí Libavá, 39018 6 0 Ranošov, 39019 4 0 Rudoltovice, 32069 2 0 Slavkov z 09342 4 5 Město Libavá, 39021 6 0 Smilov, 39022 4 0 Stará
Voda, 39024 1 0 Varhošť , 39025 9 0 Velká Střelná, 39026 7 0 Vojnovice, 39007 1 0 Čermná, 39023 2 0 Údolná.
Obec 17450 5/50558 Uničov ;
32065 0 0 023 Brníčko-západ z 17452 1 2 003 B Stromořadí.
3806 Opava,
Obec 11156 2/555321 Opava;
31894 9 0 057 Květinová z 11172 4 2 017 B U nemocnice.
Obec 01550 4/506460 Budišov nad Budišovkou;
01554 7 0 Lesy nová ZSJ z prázdného KÚ Lesy.
Obec 03971 3/507016 Hlučín;
31895 7 0 029 U Darkoviček z 03986 1 2 016 B Darkovičky.
3807 Ostrava,
Obec 11352 2/546135 Ostrava;
31991 1 0 254 Cholevova,
31992 9 0 255 Sionkova-garáže,
31993 7 0 256 Vědecko-výzkumný ústav,
31994 5 0 257 Nad Rudnou,
31995 3 0 258 Za šachtou,
31996 1 0 259 Bartovický les,
31997 0 0 260 Nová Huť ,
31998 8 0 261 Hrabová-za řekou ,
31999 6 0 262 Pod hulváckým lesem,
32000 5 0 263 Martinská kolonie,
32001 3 0 264 Vítkovice-závod,
32002 1 0 265 Domovy důchodců.
3808 Přerov,
Obec 13471 6/511382 Přerov;
31968 6 0 047 U nádraží-jih z 13481 3 2 011 B Nádraží,
31969 4 0 048 Padělky u Předmostí z 13494 5 2 024 B Rybníky.
3810 Vsetín,
Obec 18676 7/541630 Vsetín;
32049 8 0 031 Rybníky-jih z 18692 9 0 017 B Rybníky.
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V rámci revize bylo zatím zrušeno 34 ZSJ, důvody jsou většinou vysvětleny v následujícím textu u jednotlivých případů. Uveden kód (starý)
a název okresu, kód obce, kontrolní znak, identifikační číslo základní územní jednotky (kód obce dle ČSÚ), kód ZSJ, kontrolní znak, díl
ZSJ, číslo urbanistického obvodu, název ZSJ, kód ZSJ, kontrolní znak a díl ZSJ do které se slučuje.

KODOK,NAZOK,KODOB,KO/IČZÚJ,NAZOB, KODZSJ,KZ,DIL,(CUO),NAZZSJ, slučuje se do: KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, poznámka
3206 Mělník,
Obec 10356 0/535087 Neratovice;
30735 1 0 019 Kuchynka do 16733 9 0 Červený Mlýn v obci Tišice - zrušen územní přesah města na území sousední obce.
3301 České Budějovice,
Obec 03960 8/544485 Hluboká nad Vltavou;
05944 7 0 Buzkov se mění na 05945 5 2 Jeznice, zrušení již dávno zaniklé ZSJ.
3303 Jindřichův Hradec,
Obec 13937 8/547069 Rapšach;
13936 0 0 Kunšach do 13938 6 0 Spáleniště,
Obec 17023 2/547336 Třeboň;
15373 7 0 025 Svatý Petr a Pavel do 15374 5 0 025 Holičky z důvodu sjednocení vymezení a kódů ZSJ, části obce a KÚ.
3306 Prachatice,
Obec 13263 2/550094 Prachatice;
13270 5 0 008 A,B Volovice-Stádla rozděluje se na ZSJ 13276 4 008 Volovice a 13275 6 0 021 Stádla, vytvořené z prázdných KÚ.
3402 Cheb,
Obec 17085 2/554880 Tři Sekery;
19873 1 0 Krásné II do 17082 8 0 Krásné I (změna názvu na Krásné), posun hranice KÚ vedl ke splynutí ZSJ.
3404 Klatovy,
Obec 09244 4/556637 Měčín;
09242 8 0 Černovec do 09244 4 0 Měčín srostlé, v roce 1991 nesčítané.
Obec 10442 6/556815 Nezdice na Šumavě;
10444 2 0 Ždánov mění se na 10442 6 2 Nezdice na Šumavě.
Obec 19693 2/557544 Žichovice;
19692 4 0 Lázna do 19693 2 0 Žichovice - ZSJ srostlé, v dosavadní ZSJ Lázna žije většina obyvatel Žichovic.
3501 Česká Lípa,
Obec 14790 7/562025 Skalice u České Lípy;
14791 5 0 Svobodná Ves do 14790 7 0 Skalice u České Lípy malý počet obyvatel, rozptýlená zástavba bez zřetelné hranice.
3502 Děčín,
Obec 02693 0/562408 Dobkovice;
02694 8 0 Dobkovice II do 02693 0 0 Dobkovice II - srostlé ZSJ, kdysi dávno oddělené hranicí KÚ, nyní zrušenou.
3505 Liberec,
Obec 02284 5/563960 Český Dub;
02285 3 0 Český Dub-západ se mění na 02284 5 4 Český Dub.. ZSJ Český Dub-západ a Český Dub-východ se slučují, protože jsou
srostlé.
Obec 03819 9/564044 Hejnice;
03818 1 0 Ferdinandov II do 03817 2 0 Ferdinandov. Rozdělení na Ferdinandov I a Ferdinandov II kdysi dáno katastrální hranicí a různou příslušností do částí obce (chybnou) - slučuje se.
Obec 13944 1/564371 Raspenava;
13942 4 0 Luh do 13944 1 0 Raspenava. Zrušením hranice KÚ ztratila srostlá ZSJ smysl.
3508 Most,
Obec 09959 7/567027 Most;
09945 7 0 011 Hněvín do 09946 5 0 012 Na Novém světě. Je zde malý počet obyvatel, stejná funkční charakteristika - požadavek útvaru rozvoje města.
3703 Brno-venkov,
Obec 09259 2/583367 Medlov ;
09260 6 0 Medlov-kafilerie do 09259 2 0 Medlov. ZSJ vždy nesčítaná, pouze zemědělská zástavba.
Obec 09998 8/583448 Moutnice;
09999 6 0 Rozářín do 09998 8 0 Moutnice. ZSJ srostlé, původně oddělené hranicí KÚ, po zrušení hranice nemá smysl.
Obec 11261 5/583561 Ořechov;
11263 1 0 Tikovice do 11261 5 0 Ořechov. Srostlé ZSJ, původně oddělené hranicí KÚ, po zrušení hranice nemá smysl.
Obec 19472 7/584240 Žatčany;
19469 7 0 Malé zahrady do 19472 7 0 Žatčany,
19470 1 0 Papírny do 19472 7 0 Žatčany,
19471 9 0 Velká Niva do 19472 7 0 Žatčany. Srostlé ZSJ, původně oddělené hranicí KÚ, po zrušení hranice nemá smysl.
3710 Třebíč,
Obec 09890 6/591181 Moravské Budějovice;
09903 1 0 014 Pod spravedlností do 09902 3 0 013 Horní Víska. Malý rozsah, nezastavěno.
3712 Vyškov,
Obec 17789 0/593681 Velešovice;
17790 3 0 Velešovice-u nádraží do 17789 0 0 Velešovice. V letech 1980 a 1991 rozpor mezi mapu ZSJ a údaji (záměna se zástavbou
u nádraží Holubice), malý počet obyvatel.
3802 Frýdek-Místek,
Obec 14519 0/568830 Řepiště;
14520 3 0 Zaryje do 14519 0 0 Řepiště. Zástavba zanikla, v roce 1991 ZSJ již nesčítána.
Obec 16067 9/569631 Sviadnov;
30495 6 0 U Šimla do 16067 9 0 Sviadnov. Zástavba srostlá, malý počet obyvatel.
3804 Nový Jičín,
03544 1/599352 Fulnek;
03546 7 0 Slezsko do 03544 1 0 Fulnek. Dříve odděleno hranicí KÚ, jejím posunem zástavba splynula, v minulosti obdobně zrušeno
několik ZSJ ve Fulneku po zrušení hranic KÚ.
3805 Olomouc,
Obec 11050 7/500496 Olomouc;
11090 6 1,2 041 A,B Pavlovičky-Chválkovice - ZSJ zanikla rozdělením mezi ZSJ 11093 1 0 041 Pavlovičky a 11091 4 085 Chválkovice, které převzaly kódy KÚ a ty pak byly ztotožněny s kódy částí obce,
11089 2 1,2 040 A,B Nádraží do 11093 1 0 041 Pavlovičky (v důsledku ztotožnění ZSJ Pavlovičky s KÚ) a 11057 4 0 Černovír (zánikem
dílu 1 ztratil smysl i díl 2, neboť je to plocha nákladového nádraží, kde hlavní část ležela v dílu 1).
3808 Přerov,
Obec 15158 1/517844 Soběchleby;
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31791 8 0 Símře do 15158 1 0 Soběchleby. Příliš malý počet obyvatel.
3809 Šumperk,
Obec 04652 3/536091 Hrabišín;
04650 7 0 Dolní Olešná do 04652 3 0 Hrabišín,
04651 5 0 Horní Olešná do 04652 3 0 Hrabišín,
04653 1 0 Loučky do 04652 3 0 Hrabišín.
Čtyři ZSJ, oddělené kdysi hranicemi KÚ, byly ponechány jako ZSJ, protože zůstaly částmi obcí, části obcí však byly zrušeny od
1.1.2000, ZSJ jsou srostlé (se ZSJ Hrabišín).

ZSJ se změnou kódu a názvu
Při sjednocování vymezení, kódů a názvů ZSJ, částí obcí a KÚ byl v jednom případě změněn kód i název ZSJ, a sice:

3510 Ústí nad Labem,
Obec 17487 4/502081 Ústí nad Labem
ZSJ 17526 9 0 049 Krásné Březno byla původně ZSJ 30343 7 0 049 Na vinici. Důvodem změny jsou skutečnosti, že: KÚ Krásné Březno bylo tzv. prázdné KÚ, tj. žádná ZSJ neměla shodný kód.Sousední ZSJ měly názvy: Krásné Březno-západ, Krásné Březno-Přístavní,
Krásné Březno-Nový Svět, Krásné Březno-průmyslový obvod, žádný z nich však neměl název Krásné Březno.Centrální část Krásného
Března, zahrnující jak starší část sídla, tak sídliště Krásné Březno měla název Na vinici.
3805 Olomouc
Podobné složité změny bylo třeba realizovat ve městě Olomouc, kde byly původně urbanistické obvody vymezeny velmi nevhodně spojování dvojic Pavlovičky-Chválkovice, Hejčín-Řepčín, přičemž kódy KÚ zůstaly nevyužité a tvořily prázdná KÚ Pavlovičky, Chválkovice, Řepčín, Nový Svět.

Z důvodu stability souboru ZSJ to bylo takto ponecháno při revizi ZSJ 1980 i 1991. Teprve požadavek revize ZSJ 2001 rozdělit UO dle
hranic KÚ přinesl nejen možnost ale přímo nutnost provést změny. Provedené změny jsou však zařazeny mezi popis nových a zrušených
ZSJ, což se v případě Krásného Března nehodí.
ZSJ se změnou názvu
Došlo ke změně názvu u 180 ZSJ. Jedná se většinou o důsledek rozdělení urbanistických obvodů (doplnění přívlastků "-západ" a "východ" apod.), sloučení ZSJ (odstranění pořadových čísel "I" a "II"), uplatnění poznatků z kontrol map a plánů ulic měst, údaje magistrátů,
městských a obecních úřadů (odpovědi na přímé dotazy, tam kde s nimi bylo konzultováno členění na urbanistické obvody). Názvy by měly být ještě upravovány na základě připomínek okresních a obecních úřadů, jejich stanovení je v kompetenci MMR, změny jsou však konzultovány. Uveden kód (starý) a název okresu, kód obce, kontrolní znak, identifikační číslo základní územní jednotky (kód obce dle ČSÚ),
kód ZSJ, kontrolní znak, díl ZSJ, číslo urbanistického obvodu, název ZSJ, dřívější název ZSJ.
KODOK,NAZOK,KODOB,KO/IČZÚJ,NAZOB KODZSJ,KZ,DIL,(CUO),NAZZSJ, dřívější NAZZSJ
3206 Mělník,
Obec 07271 1/534951 Kralupy nad Vltavou;
07272 9 0 002 Hůrka I, dříve Hůrka,
07288 5 0 018 Průmyslový obvod-sever, dříve Průmyslový obvod.
Obec 19631 2/529575 Medonosy;
18166 8 0 Osinaličky, dříve Nové Osinalice z důvodu sjednocení s názvem části obce.
3207 Mladá Boleslav,
Obec 00083 3/535427 Bakov nad Jizerou;
30738 6 0 004 Nad stráněmi, dříve U vodojemu - podle návrhu Městského úřadu.
Obec 09629 6/535419 Mladá Boleslav;
09656 3 0 028 Za Belvederem, dříve Nad Podolcem.
3208 Nymburk,
Obec 06142 5/537268 Jizbice;
06143 3 0 Zavadilka, dříve Všejanská Zavadilka - podle názvu části obce, vzniklé sloučením 2 částí obce.
Obec 08950 8/537454 Lysá nad Labem;
30107 8 0 017 Karlov, dříve U Labe.
3210 Praha-západ,
Obec 02481 3/539163 Davle;
02482 1 0 Svatý Kilián dříve Kilián.
Obec 02781 2/539198 Dobřichovice;
02783 9 0 Brunšov, dříve V Luhu.
Obec 17039 9/539759 Třebotov ;
17037 2 0 Kala, dříve Kaly.
3301 České Budějovice,
Obec 02191 1/544256 České Budějovice;
02216 1 0 026 Světlík ,dříve Na Světlicích,
02220 9 0 030 Husova Kolonie, dříve Husova kolonie,
02221 7 0 031 Husova Kolonie-zahrádky, dříve Husova kolonie-zahrádky,
02233 1 0 043 U rybníčků , dříve U rybníčku, 02237 3 0 047 Havlíčkova Kolonie, dříve Havlíčkova kolonie.
Obec 03960 8/544485 Hluboká nad Vltavou;
03962 4 0 Stará Obora, dříve Stará obora.
3302 Český Krumlov,
Obec 09531 1/545627 Mirkovice;
09532 0 0 Žalčické Samoty, dříve V Lesích.
Obec 18116 1/536253 Bohdalovice;
15022 3 0 Kaliště, dříve Kronet
3307 Strakonice,
15591 8/550787 Strakonice;
30164 7 0 014 Za Rájem-západ, dříve Za Rájem.
3402 Cheb,
Obec 05091 1/554481 Cheb;
30189 2 0 050 Svatý Kříž , dříve U rozcestí podle hraničního přechodu.
Obec 00052 3/554499 Aš;
00054 0 0 007 Hlavní-Okružní, dříve Fučíkova-Hlavní.
Obec 09158 8/554642 Mariánské Lázně;
09156 1 0 001 Lázeňský areál I, dříve Lázeňský areál,
09163 4 0 008 Kasárna, dříve Kosová.
Obec 17085 2/554880 Tři Sekery;
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17082 8 0 Krásné, dříve Krásné I - sloučením se ZSJ Krásné II.
3403 Karlovy Vary,
Obec 06343 6/554961 Karlovy Vary;
06342 8 0 001 Lázeňské území-západ, dříve Jelení skok,
06343 6 0 002 Karlovy Vary-lázeňské území, dříve Karlovy Vary-Jakubský vrch,
06354 1 0 013 Zlatý kopeček-západ, dříve Zlatý kopeček,
06357 6 0 016 Jáchymovská-východ, dříve Jáchymovská,
06359 2 0 018 Vítězná, dříve Dolní Drahovice,
06363 1 0 022 Mattoniho nábřeží, dříve Mosty,
06367 3 0 026 Letiště, dříve Pod Vítkovým vrchem,
30196 5 0 029 Stará Kysibelská, dříve Stará Kysibelská.
Obec 11588 6/555428 Ostrov;
11583 5 0 003 U Škodovky , dříve Hlavní závod.
3404 Klatovy,
Obec 05132 2/556343 Chlistov;
05132 2 0 Chlistov, dříve Chlístov - v důsledku změny názvu části obce.
3405 Plzeň-město,
Obec 12198 3/545970 Plzeň;
12215 7 0 018 Sídliště Lochotín-sever , dříve Sídliště Lochotín,
12220 3 0 023 Lobezská-průmyslový obvod , dříve Dílny ČSD,
12235 1 1,2 038 Čechurov-jih, dříve Čechurov,
12236 0 1,2 039 Bručná-jih, dříve Bručná,
30221 0 1,2 079 Zavadilka-sever, dříve Zavadilka,
30225 2 0 086 Valcha-Pod lesem, dříve Valcha-průmyslový obvod,
30226 1 0 087 Domažlická-průmyslový obvod, dříve Hornická-průmyslový obvod.
3502 Děčín,
02128 8/562394 Česká Kamenice;
30982 6 0 004 Za nádražím , dříve Nad tratí,
02134 2 1 010 Huníkov-Sedlo, dříve Sedlo.
Obec 02693 0/562408 Dobkovice;
02693 0 0 Dobkovice, dříve Dobkovice I - sloučením se ZSJ Dobkovice II.
3504 Jablonec nad Nisou,
Obec 05597 2/563510 Jablonec nad Nisou;
30298 8 0 021 K Jindřichovu-jih, dříve K Jindřichovu .
Obec 02557 7/563552 Desná;
31038 7 0 003 U skláren, dříve Desná-průmyslový obvod,
02558 5 0 005 Desná II-východ dříve Desná II.
Obec 17875 6/563838 Velké Hamry;
17875 6 0 Velké Hamry, dříve Velké Hamry I.
3505 Liberec,
Obec 08203 1/556904 Liberec;
08232 5 0 030 U Nisy-jih, dříve Dr. Horákové,
08233 3 1 031 U Nisy-sever, dříve U Nisy,
08245 7 0 043 Průmyslový obvod-u Ostašova, dříve Ostašov-průmyslový obvod,
18563 9 0 060 Zelené údolí, dříve Nová Ruda-jih.
Obec 02284 5/563960 Český Dub;
02284 5 1 Český Dub, dříve Český Dub-východ - sloučením se ZSJ Český Dub-západ.
Obec 03509 2/564028 Frýdlant;
31074 3 0 021 Fügnerova dříve Fuegnerova.
Obec 03819 9/564044 Hejnice;
03817 2 0 Ferdinandov , dříve Ferdinandov I - sloučením se ZSJ Ferdinandov II.
Obec 05384 8/564117 Chrastava;
31089 1 0 003 Vítkovská-východ, dříve Vítkovská.
3506 Litoměřice,
Obec 08542 1/564567 Litoměřice;
08554 5 0 013 Sídliště Svornost-východ, dříve Sídliště Svornost.
Obec 16369 4/565709 Štětí;
31120 1 0 012 K Hošteckému vrchu, dříve Hoštecký vrch,
19884 6 0 013 Štětí II, dříve Radouňský vrch.
Obec 16647 2/565717 Terezín;
16648 1 0 002 Na Krétě-východ dříve: Na Krétě.
3508 Most,
Obec 08604 5/567256 Litvínov;
08613 4 0 011 Dolní Litvínov, dříve Růžodolská výsypka,
08616 9 0 014 U Bílého potoka-jih, dříve U Bílého potoka.
Obec 09959 7/567027 Most;
09969 4 0 035 Keřový vrch, dříve Keřový vrch-Špičák,
09972 4 0 038 Kopistská výsypka-západ, dříve Kopistská výsypka,
09973 2 0 039 Resl-západ, dříve Resl,
01959 3 0 040 U hřbitova, dříve Pod Reslem ,
30327 5 0 042 Lesopark Hrabák, dříve Městské lány,
14920 9 0 044 Dostihové závodiště-východ, dříve Skyřice,
30333 0 0 051 Autodrom, dříve Vrbenský,
31159 6 0 059 Čepirohy-západ, dříve Důl Šmeral.
Obec 08657 6/567264 Lom;
08658 4 0 Horní Lom, dříve Lom-sever ,
08657 6 0 Lom, dříve Lom-jih.
3509 Teplice,
Obec 16600 6/567442 Teplice;
31177 4 0 032 Nové Prosetice-jih, dříve Nové Prosetice.
Obec 00420 1/567451 Bílina;
00429 4 0 010 Lázně Kyselka, dříve Kyselka,
00430 8 0 011 Na Větráku, dříve Na větráku,
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00432 4 0 013 Elektrárna Ledvice, dříve Chudeřice-sever,
01485 1 0 020 Břešťany , dříve Velkolom.
Obec 01670 5/567477 Bystřany ;
1673 0 0 003 Světice, dříve Světice-Nové Bystřany.
Obec 03371 5/567515 Duchcov;
19867 6 0 012 Hrdlovka, dříve Velkolom.
Obec 04811 9/567558 Hrob;
04814 3 0 Verneřice , dříve Nové Verneřice.
Obec 05833 5/567582 Jeníkov;
05832 7 0 Hajniště, dříve Důl Barbora - podle názvu KÚ.
Obec 11298 4/567779 Osek;
31172 3 0 004 Sídliště Hrdlovská, dříve Sídliště-Hrdlovská,
31173 1 0 005 Pod Stropníkem, dříve Stropník,
31174 0 0 007 Špičák-Stropník, dříve:Špičák.
Obec 15293 5/567833 Srbice;
15293 5 0 Srbice, dříve Nové Srbice.
Obec 16036 9/567841 Světec;
16038 5 0 Úpoř-Pohradice, dříve Úpoř.
3510 Ústí nad Labem,
Obec 17487 4/567892 Ústí nad Labem;
17495 5 0 010 Ústí nad Labem-průmyslový obvod, dříve Předlice-průmyslový obvod,
17496 3 0 011 U Bíliny, dříve Tyršova,
17507 2 0 022 U polikliniky, dříve Poliklinika,
17508 1 0 023 Městské stadiony, dříve Stadión 1.máje,
17512 9 0 027 Masarykova nemocnice, dříve Krajská nemocnice,
05475 5 0 042 Kočkov-Stříbrníky, dříve Kočkov,
15778 3 0 044 Dobětice-sídliště, dříve Stříbrníky,
30342 9 0 048 Krásné Březno-Pod vyhlídkou, dříve U tří křížů,
17589 7 0 071 Kamenice-Dělouš, dříve Kamenice,
31185 5 0 086 Klíše-průmyslový obvod, dříve Předlice-průmyslový obvod II,
31191 0 0 092 Neštěmice-východ, dříve Neštěmice-skalka,
31194 4 0 095 Nad zoologickou zahradou, dříve Stříbrníky-V háji.
Obec 08341 1/568058 Libouchec;
08340 2 0 Nový Libouchec, dříve Horní Libouchec.
Obec 09048 4/568091 Malé Březno;
09046 8 0 Leština, dříve Leština I ,
09047 6 0 Vitín, dříve Leština II.
Obec 17497 1/553697 Trmice;
31817 5 0 003 Tyršova, dříve Za přivaděčem.
3602 Hradec Králové,
Obec 02401 5/569933 Čistěves ;
02401 5 0 Čistěves, dříve Číštěves - v důsledku změny názvu části obce.
3604 Jičín,
Obec 09466 8/573175 Miletín;
14051 1 0 Trotinka I, dříve Trotinka.
Obec 10512 1/573248 Nová Paka;
30364 0 0 008 Sídliště Studénka, dříve Hrnčírův kopec.
3608 Semily,
Obec 17160 3/577626 Turnov;
17168 9 0 009 Mašov, dříve Mašov-Pelešany.
3609 Svitavy,
Obec 09880 9/578444 Moravská Třebová;
09888 4 0 009 Boršovský les, dříve Udánsko-Boršovský les,
31258 4 0 016 Udánská pole a les, dříve Udánská pole.
3610 Trutnov,
Obec 16902 1/579025 Trutnov;
16910 2 1 009 Za tratí, dříve Vraní výšina ,
15517 9 0 038 Nový Rokytník, dříve Nový Rokytník-Nová Střítež.
Obec 04348 6/579262 Horní Maršov;
04350 8 0 Stará Hora, dříve Stará hora.
Obec 14342 1/579645 Rudník;
14341 3 0 Leopold, dříve Leopoldov - návrat k historickému názvu.
3701 Blansko,
Obec 00501 1/581283 Blansko;
00502 9 0 002 Palava-jih, dříve Pálava-jih,
30390 9 0 010 Palava-sever, dříve Pálava-sever.
Obec 00832 0/581372 Boskovice;
00844 3 0 013 Vinohrádky, dříve Vinohrady .
3702 Brno-město,
Obec 01000 6/550973 Brno;
01067 7 0 068 Třída Kpt. Jaroše, dříve Třída kpt. Jaroše,
01070 7 0 071 Bratislavská, dříve Soudní,
01112 6 0 113 Nopova, dříve Noppova,
31852 3 0 289 Soudní, dříve Bratislavská - změny podle připomínek Magistrátu města Brna.
3703 Brno-venkov,
Obec 14122 4/583782 Rosice;
14132 1 0 011 Újezd, dříve Fučíkova čtvrť .
3705 Zlín,
Obec 03556 4/585068 Zlín;
03565 3 0 010 Cigánov-Vršava, dříve Cikánov-Vršava,
03569 6 0 014 Kvítková, dříve Kvitková,
03576 9 0 021 Baťova nemocnice, dříve Nemocnice ,
03578 5 0 023 Obeciny, dříve Fučíkova čtvrť ,
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03580 7 0 025 U Baťovy nemocnice , dříve Nad nemocnicí,
03616 1 0 061 Sýkory, dříve Křiby.
Obec 08857 9/585459 Luhačovice;
6494 7 0 Kladná Žilín, dříve Kladná-Žilín - upraveno podle názvu části obce, odsouhlasené takto (bez pomlčky!) obecním zastupitelstvem.
Obec 15008 8/585751 Slavičín;
31385 8 0 006 Podbřezí, dříve Pod březí.
3709 Prostějov,
Obec 13349 3/589250 Prostějov;
13367 1 0 019 Zadní trávníky, dříve Zadní Trávníky,
31442 1 0 038 Nová nemocnice I, dříve Nová nemocnice.
3710 Třebíč,
Obec 16973 1/590266 Třebíč;
16995 1 0 023 Sídliště Hájek, dříve Sídliště V hájku.
Obec 09711 0/591165 Mladoňovice;
09710 1 0 Dobrá Voda I, dříve Dobrá Voda.
3714 Žďár nad Sázavou,
Obec 19523 5/595209 Žďár nad Sázavou;
19527 8 0 005 U jámské cesty , dříve U jamské cesty,
19539 1 0 017 Brodská-jih, dříve Stalingrad-jih,
19540 5 0 018 Brodská-sever, dříve Stalingrad-sever .
Obec 09854 0/549916 Pikárec;
09854 0 0 Pikárec , dříve: Pikarec - v důsledku změny názvu obce.
Obec 17909 4/597007 Velké Meziříčí ;
30486 7 0 015 Nad katovnou, dříve U oslavické silnice.
3802 Frýdek-Místek,
Obec 07709 7/598356 Kunčice pod Ondřejníkem;
07710 1 0 Maralův kopec, dříve Maratův kopec.
Obec 17089 5/598810 Třinec;
17090 9 0 002 Pátá čtvrť-sever, dříve Pátá čtvrť ,
17095 0 0 007 Železárny-jih, dříve U Olše,
17098 4 0 010 Hřbitovní, dříve Dolní Líštná.
3803 Karviná,
Obec 06382 7/598917 Karviná;
06394 1 0 013 Mizerov III, dříve Ráj-sever.
3804 Nový Jičín,
Obec 10741 7/599191 Nový Jičín;
10748 4 0 008 Plavá strana, dříve Pravá strana,
30514 6 0 034 Za císařskou, dříve Skalka.
Obec 00442 1/599247 Bílovec;
00447 2 0 006 Horní Předměstí, dříve Údolí mladých.
Obec 03471 1/599344 Frenštát pod Radhoštěm;
03474 6 0 004 Planiska, dříve Plániska.
Obec 06939 6/599565 Kopřivnice;
06943 4 0 005 Tatra, dříve Pod Brdy,
06946 9 0 008 Horečková , dříve Horečkova.
Obec 15839 9/599921 Studénka;
15842 9 0 008 Podlesí, dříve Na družstevním,
15843 7 0 009 U nadjezdu, dříve Malá strana.
Obec 18668 6/500291 Vřesina;
30074 8 0 Hlubočice, dříve Nová Plzeň .
3805 Olomouc,
Obec 11050 7/500496 Olomouc;
11060 4 0 011 Trávníky, dříve Sad přátelství ,
11061 2 0 012 Hejčín , dříve Hejčín-Řepčín,
11069 8 0 020 Tererovo náměstí, dříve: Náměstí Rudolfa Terera,
11070 1 0 021 Stupkova, dříve Františka Stupky - název dle plánu města a dle ÚIR-ADR ,
11076 1 0 027 Stadiony, dříve Spartakiádní,
30531 6 0 069 Neředín-u pevnůstky, dříve Nad krematoriem,
11083 3 0 081 Přichystalova dříve Nový Svět - v důsledku sjednocení vymezení, kódu a názvu ZSJ, KÚ, části obce Nový Svět.
3806 Opava,
Obec 02863 1/506702 Dolní Benešov;
02864 9 0 Morávka, dříve Moravec.
Obec 03971 3/507016 Hlučín;
03972 1 0 002 Severní, dříve První pětiletky - podle návrhu Městského úřadu.
3807 Ostrava-město,
Obec 11352 2/545911 Ostrava;
11372 7 0 030 Cihelna-sklady, dříve Cihelna,
11415 4 0 073 Horní Pole, dříve Horní pole,
11436 7 0 094 Nový Zábřeh-Chrjukinova, dříve Chrjukinova,
11452 9 0 110 Sídliště Šídlovec, dříve Sídliště Šidlovec,
11482 1 0 140 Zvěřina, dříve Slezská Ostrava-Zvěřina,
11506 1 0 164 Les Bučina, dříve Bučínský a Bartovický les,
11545 2 0 203 Elektrárenská, dříve Erbenova,
11563 1 0 221 U Korýtka, dříve U korýtka,
00039 6 0 222 Antošovice, dříve Antošovice-Vrbina,
30546 4 0 223 Koblov-Vrbina, dříve U náspu ,
12507 5 0 237 Janová-Přemyšov, dříve Janova-Přemyšov - podle údajů Magistrátu města Ostravy, mapy 1:10 000, plánu ulic města.
3808 Přerov,
Obec 13471 6/511382 Přerov ;
13480 5 0 010 U nádraží-sever , dříve U nádraží,
13493 7 0 023 Letiště, dříve Bobroviska.
3810 Vsetín,
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17636 2/545058 Valašské Meziříčí ;
17637 1 0 002 Žerotínova, dříve Československé armády,
17641 9 0 006 Fügnerova, dříve Gustava Klimenta,
17643 5 0 008 Křižná, dříve Jana Švermy,
17645 1 0 010 Na příkopě, dříve Grossmannova ,
30571 5 0 016 Stadion, dříve Stadión .
Obec 17901 9/545163 Velké Karlovice;
17899 3 0 Malé Karlovice dříve Tísňavy II,
17898 5 0 Tísňavy dříve Tísňavy I.

ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 00b
Největší rozsah změn v rámci revize ZSJ se samozřejmě týká samotných ZSJ. Soubor ZSJ zahrnuje i jednotlivé záznamy za díly ZSJ a
změny vyvolané revizí se týkají především změn v dílech. Tyto změny jsou příliš složité, takže není možné je zde všechny vypsat. Veškeré
změny jsou průběžně dokumentovány v rámci územní přípravy sčítání lidu ve spolupráci ČSÚ, MMR, ČÚZK a Terplanu.
Protože však tento soupis změn je velmi využíván, uvádíme zde alespoň hlavní změny v souboru ZSJ: nové ZSJ, zrušené ZSJ a ZSJ se
změnou názvu a výjimečně kódu. U nových ZSJ je napsáno, ze kterého dílu jiné ZSJ vznikají (pokud nejde o novou ZSJ "na zelené louce").
V rámci verze únor 2000 byly popsány změny revize za cca 2/3 území ČR. Předkládaná verze představuje zakončení revize za celé území
ČR. Stále však ještě probíhají kontroly, které budou znamenat další změny v územním a sídelním členění. Z hlediska změn v ZSJ a částech obcí se však už jedná o jednotlivosti (s výjimkou avizovaných změn k 1. 1. 2001).
Nové ZSJ
Nová verze v porovnání se stavem k únoru 2000 uvádí 246 nových ZSJ. Z nich je 133 ZSJ s novými kódy v rozmezí 32091-32223 (většinou vzniklé z rozdělených UO), 75 ZSJ vytvořených z prázdných KÚ, 38 víceméně fiktivních ZSJ v rámci vojenského újezdu Brdy (odpovídají všem prázdným KÚ ve vojenském újezdu, mají kódy v rozpětí 39002-39239 a jsou vytvořeny hlavně pro zjednodušení grafického vyjádření, protože umožňují dodržet zásadu, že každé KÚ obsahuje minimálně jedno ZSJ) a 1 zbylá ZSJ je ZSJ zrušená v předchozí verzi a
obnovená na základě požadavku obce při projednávání revize ZSJ (ZSJ Svobodná Ves).
Uveden kód (starý) a název okresu, kód obce, kontrolní znak, identifikační číslo základní územní jednotky (kód obce dle ČSÚ), kód ZSJ,
kontrolní znak,díl ZSJ, číslo urbanistického obvodu, díl urbanistického obvodu (v Praze),název ZSJ, kód ZSJ, kontrolní znak, díl ZSJ, číslo
urbanistického obvodu,díl urbanistického obvodu (který se ruší), název ZSJ, ze které nová ZSJ vzniká.
KODOK,
NAZOK,
KODOB,KO
IČZÚJ,
NAZOB
KODZSJ,KZ,DIL,(CUO),(DUO),NAZZSJ,
KODZSJ,KZ,DIL,(CUO),(DUO),NAZZSJ
3202 Beroun,
Obec 00286 1/531057 Beroun
32091 9 0 048 Pod Velkým Kosovem z 00302 6 1 017 A Ratinka
Obec 04537 3/531189 Hořovice
32092 7 0 013 Pod zámkem z přesahu KÚ
Obec 07294 0/533203 Králův Dvůr
32093 5 0 019 K Popovicům z 07296 6 2 004 B Popovice
3203 Kladno,
Obec 06506 4/532053 Kladno
32152 4 0 046 Bílé vršky z 06499 8 2 004 B Západní lesy
32153 2 0 047 Milíř z 06505 6 2 010 B Lapák
32154 1 0 048 U zimního stadionu z 06505 6 3 010 C Lapák
32155 9 0 049 Stará průmyslová zóna-západ z 06515 3 2 020 B Dubí
32156 7 0 050 Stará průmyslová zóna-jih z 06515 3 3 020 C Dubí
32157 5 0 051 U Kročehlavského rybníka z 30707 6 2 038 B Nový Štěpánov
Obec 14936 5/532819 Slaný
32151 6 0 033 U Červeného potoka z 30717 3 2 029 B Červený potok
3204 Kolín,
Obec 00129 5/533181 Bečváry,
00132 5 0 Zadní Hrádek nová ZSJ z prázdného KÚ Zadní Hrádek
Obec 02273 0/533271 Český Brod
32101 0 0 012 V Slatinách z 02283 7 2 011 B Nádraží
Obec 06815 2/533165 Kolín
32102 8 0 033 Štítarská pole z 30719 0 2 029 B Štítarské Předměstí a 06827 6 2 013 B K Polepům
32103 6 0 034 Na kopci z 06828 4 2 014 B Peklo a 30721 1 2 031 B Západní pole
32104 4 0 035 Sendražice-průmyslový obvod z 06831 4 2 017 B Průmyslový obvod-sever
Obec 15505 5/533700 Starý Kolín
32212 1 0 Bašta z 15505 5 1 Starý Kolín
3205 Kutná Hora,
Obec 04203 0/534056 Horka II
04204 8 0 Hrádek nová ZSJ z prázdného KÚ Hrádek
Obec 07771 2/533955 Kutná Hora
32109 5 0 038 Pod Kaňkem z 07775 5 2 006 B Hliník a 07800 0 2 031 B Za Trejby
3207 Mladá Boleslav,
Obec 09629 6/535419 Mladá Boleslav
32209 1 0 064 Vandrovka-sever rozdělením ZSJ Vandrovka
(poznámka: rozdělení ZSJ Vandrovka na Vandrovka-jih a Vandrovka-sever neodpovídá předchozímu dělení na díly)
3209 Praha-východ
Obec 14545 9/538728 Říčany
32100 1 0 018 Radošovice-sever z 30015 2 2 013 B Na ladech
Obec 19241 4/539058 Zdiby
32210 5 0 Veltěž z 19241 4 1 Zdiby
3211 Příbram,
Obec 00626 2/564559 Bohostice
00362 0 0 Těchnice nová ZSJ z prázdného KÚ Těchnice
00628 9 0 Zbenické Zlákovice nová ZSJ z prázdného KÚ Zbenické Zlákovice
Obec 00668 8/539953 Bohutín

vzniká

z:
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32193 1 0 Vysoká Pec-jih nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
Obec 00763 3/539970 Borotice
32119 2 0 Cholín z 01937 2 2 Čelina
Obec 00981 4/539996 Brdy - nové ZSJ z prázdných KÚ ve voj. újezdu
39001 1 0 Baština, 39053 4 0 Baštinka, 39054 2 0 Borovno I, 39055 1 0 Číčov I, 39056 9 0 Dobřív I, 39057 7 0 Felbabka I, 39058 5 0
Hořice I, 39059 3 0 Hrachoviště, 39060 7 0 Hvozdec I, 39061 5 0 Chaloupky I, 39062 3 0 Kolvín, 39063 1 0 Kvaň I, 39064 0 0 Malá
Víska I, 39065 8 0 Mirošov I, 39066 6 0 Míšov I, 39067 4 0 Podluhy I, 39068 2 0 Skořice I, 39069 1 0 Strašice I, 39070 4 0 Štítov I,
39071 2 0 Těně I, 39072 1 0 Trokavec I, 39073 9 0 Záběhlá, 39074 7 0 Zaječov I, 39075 5 0 Velcí, 39201 4 0 Bratkovice I, 39202 2 0
Buková I, 39203 1 0 Čenkov I, 39204 9 0 Dominikální Paseky I, 39205 7 0 Drahlín I, 39206 5 0 Jince I, 39207 3 0 Křešín I, 39208 1 0
Láz I, 39209 0 0 Nepomuk I, 39210 3 0 Obecnice I, 39211 1 0 Ohrazenice I, 39212 0 0 Sádek I, 39213 8 0 Věšín I, 39214 6 0 Vranovice I,
Obec 05329 5/540323 Chotilsko
32112 5 0 Smilovice z 13377 9 1 Mokrsko
Obec 05865 3/540391 Jesenice
19847 1 0 Bolechovice II nová ZSJ z prázdného KÚ Bolechovice II
Obec 06660 5/540447 Klučenice
19843 9 0 Podskalí II nová ZSJ z prázdného KÚ Podskalí II
Obec 07352 1/540552 Krásná Hora nad Vltavou
12410 9 0 Proudkovice nová ZSJ z prázdného KÚ Proudkovice
Obec 10149 4/540790 Nalžovice
32120 6 0 Hluboká z 10150 8 1 Nalžovické Podhájí
32121 4 0 Oboz z 10150 8 3 Nalžovické Podhájí
Obec 10225 3/540820 Nedrahovice
32122 2 0 Úklid z 10223 7 2 Bor
Obec 13542 9/539911 Příbram
32113 3 0 052 U Litavky z 13553 4 2 012 B U Litavky
32114 1 0 053 Pod Drkolnovem nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
32115 0 0 054 Průhon nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
32116 8 0 055 U Dolu Anna nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
32117 6 0 056 Zavržice-sever z 19668 1 2 034 B Žežice
Obec 13767 7/598488 Radíč
32124 9 0 Radíč (oddělená část) nová ZSJ z oddělené části KÚ
Obec 14284 1/541231 Rožmitál pod Třemšínem
32118 4 0 019 U Pátého Hamru 30803 0 2 004 B Průmyslový obvod
32194 0 0 020 Starorožmitálské Zalány nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
(poznámka: v datech je uvedeno CUO 019, místo 020, bylo opraveno později)
Obec 18505 1/541541 Voznice
32123 1 0 Chouzavá I z 18505 1 1 Voznice
3302 Český Krumlov,
Obec 03526 2/545481 Frymburk
32218 1 0 Kovářov z 03527 1 1 Milná
Obec 04370 2/545511 Horní Planá
32219 9 0 Žlábek z 04371 1 2 Hůrka
32220 2 0 Hory z 11930 0 1 Pernek
Obec 08713 1/545601 Loučovice
19891 9 0 Kapličky I nová ZSJ z prázdného KÚ Kapličky
(poznámka: ZSJ Kapličky leží na sousedním KÚ)
Obec 18123 4/545830 Větřní
32221 1 0 Němče z 18123 4 1 Větřní
3304 Pelhřimov,
Obec 04932 8/547999 Humpolec
32110 9 0 028 Zemanovsko z 04941 7 2 010 B Vilémov
Obec 09742 0/548391 Mnich
32195 8 0 Rutov z 05505 1 2 Dvořiště
3305 Písek,
Obec 02688 3/549363 Dobev
32215 6 0 Nová Dobev z 02688 3 1 Dobev
Obec 07690 2/562084 Jickovice
32213 0 0 Varta z 07690 2 2 Jickovice
Obec 12436 2/549754 Podolí I
32216 4 0 Podolsko z 12436 2 2 Podolí I
Obec 14816 4/549851 Skály
32214 8 0 Budičovice z 14816 4 1 Skály
3306 Prachatice,
Obec 07678 3/550329 Ktiš
07683 0 0 Křížovice nová ZSJ z prázdného KÚ Křížovice
32128 1 0 Ktiš-Pila nová ZSJ z nové části obce
3307 Strakonice,
Obec 14689 7/551716 Sedlice
32203 2 0 Důl z 10050 1 1 Mužetice
3308 Tábor,
Obec 06117 4/552534 Jistebnice
32127 3 0 Nehonín II nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
Obec 14789 3/553077 Skalice
32211 3 0 Radimov nová ZSJ z nové části obce
Obec 15106 8/553123 Smilovy Hory
17963 9 0 Těchobuz II nová ZSJ z prázdného KÚ Těchobuz II
Obec 16470 4/552046 Tábor
32125 7 0 034 Klokoty-sever z 16474 7 2 005 B Pražské a Náchodské sídliště
32126 5 0 035 Za Náchodským sídlištěm z 30861 7 2 030 B Za Klokoty
3401 Domažlice,
Obec 00162 7/553441 Bělá nad Radbuzou
15118 1 0 Pleš nová ZSJ z prázdného KÚ Pleš
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Obec 10046 3/553999 Mutěnín
19840 4 0 Bezvěrov II nová ZSJ z prázdného KÚ Bezvěrov II
Obec 10284 9/554006 Nemanice
10288 1 0 Lučina nová ZSJ z prázdného KÚ Lučina
10289 0 0 Novosedly nová ZSJ z prázdného KÚ Novosedly
a současně z 10286 5 2 Novosedelské Hutě
19838 2 0 Mýtnice nová ZSJ z prázdného KÚ Mýtnice
32108 7 0 Nemaničky z 10284 9 2 Nemanice
Obec 10774 3/554057 Nový Kramolín
10780 8 0 Valtířov nová ZSJ z prázdného KÚ Valtířov
12286 6/554111 Poběžovice
09749 7 0 Skláře nová ZSJ z prázdného KÚ Skláře
Obec 14391 0/554189 Rybník
14393 6 0 Švarcava nová ZSJ z prázdného KÚ Švarcava
14394 4 0 Korytany nová ZSJ z prázdného KÚ Korytany
14395 2 0 Mostek nová ZSJ z prázdného KÚ Mostek
14396 1 0 Novosedly nová ZSJ z prázdného KÚ Novosedly
14397 9 0 Velký Horšín nová ZSJ z prázdného KÚ Velký Horšín
Obec 15634 5/554316 Stráž
32106 1 0 Šnory z 15634 5 2 Stráž
Obec 17362 2/554383 Újezd
32107 9 0 Újezd-u Pily nová ZSJ z odloučené zástavby
Obec 18734 8/554456 Všeruby
18735 6 0 Kosteliště nová ZSJ z prázdného KÚ Myslív a současně z 18734 8 2 Všeruby (poznámka: název ZSJ podle názvu části obce, nikoliv podle názvu KÚ)
3403 Karlovy Vary,
Obec 16596 4/555631 Teplá
32204 1 0 Rankovice (oddělená část) nová ZSJ z oddělené části KÚ
3404 Klatovy,
Obec 02705 7/556084 Prášily
19893 5 0 Hůrka nová ZSJ z prázdného KÚ Hůrka u Železné Rudy
Obec 03727 3/556181 Hartmanice
19899 4 0 Hartmanice II nová ZSJ z prázdného KÚ Hartmanice II
19900 1 0 Kochánov III nová ZSJ z prázdného KÚ Kochánov III
Obec 06579 0/555771 Klatovy
32205 9 0 044 K Zaječímu vrchu nová ZSJ
3407 Plzeň-sever,
Obec 00384 1/558656 Bezvěrov
32111 7 0 Nová Víska z 02921 1 2 Dolní Jamné
3409 Sokolov,
Obec 05217 5/560383 Chodov
15377 0 0 011 Stará Chodovská nová ZSJ z prázdného KÚ Stará Chodovská
Obec 07226 5/560456 Krajková
32206 7 0 Bernov nová ZSJ z části obce
Obec 14214 0/560618 Rovná
14219 1 0 Vranov nová ZSJ z prázdného KÚ Vranov
3501 Česká Lípa,
Obec 05621 9/561631 Jablonné v Podještědí
32197 4 0 Zámecká z 05621 9 2 Jablonné v Podještědí
Obec 14790 7/562025 Skalice u České Lípy
14791 5 0 Svobodná Ves obnovená ZSJ (poznámka: ZSJ byla zrušena v návrhu revize, na žádost obce a ČSÚ byla obnovena)
3503 Chomutov,
Obec 03069 4/563048 Domašín
03073 2 0 Podmilesy nová ZSJ z prázdného KÚ Podmilesy
3503 Chomutov, 04181 5/563064 Hora Svatého Šebestiána
04182 3 0 Jilmová nová ZSJ z prázdného KÚ Jilmová
04183 1 0 Pohraniční nová ZSJ z prázdného KÚ Pohraniční
Obec 05245 1/562971 Chomutov
32180 0 0 030 Za nádražím nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
32181 8 0 031 Pod Březeneckou nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
Obec 06168 9/563102 Kadaň
17328 2 0 030 Úhošť nová ZSJ z prázdného KÚ Úhošť
32182 6 0 029 K Bystřici z 06188 3 2 021 B U starého nádraží
32183 4 0 031 Kadaň-velkolom nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
32184 2 0 032 Prunéřov-velkolom z 17189 1 2 028 D Velkolom
Obec 06211 1/563111 Kalek
06213 8 0 Gabrielina huť nová ZSJ z prázdného KÚ Gabrielina huť
06214 6 0 Načetín I nová ZSJ z prázdného KÚ Načetín (poznámka: původní název KÚ Načetín I se později změnil na Načetín, název
ZSJ se nemění, neboť musí být odlišný od ZSJ Načetín)
Obec 06562 5/563129 Klášterec nad Ohří
06569 2 0 028 Velká Lesná nová ZSJ z prázdného KÚ Velká Lesná
09435 8 0 025 Mikulovice nová ZSJ z prázdného KÚ Mikulovice a současně z 18022 0 2 019 B Vernéřov
18020 3 0 024 Pavlov nová ZSJ z prázdného KÚ Pavlov
18021 1 0 018 Potočná nová ZSJ z prázdného KÚ Potočná
32185 1 0 026 Holubí vrch z 30290 2 2 004 B Nad Útočištěm
32186 9 0 027 Nový Vernéřov z 06561 7 2 011 B Ciboušov
32187 7 0 029 U Kláštereckého potoka z 31034 4 1 021 A Petlerská-západ
Obec 07622 8/563161 Křimov
07625 2 0 Menhartice nová ZSJ z prázdného KÚ Menhartice a současně z 07622 8 3 Křimov
07626 1 0 Nebovazy nová ZSJ z prázdného KÚ Nebovazy a současně z 07622 8 4 Křimov
07627 9 0 Stráž nová ZSJ z prázdného KÚ Stráž a současně z 07622 8 5 Křimov
Obec 09101 4/563200 Málkov
07292 3 0 Kralupy u Chomutova nová ZSJ z prázdného KÚ Kralupy u Chomutova
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09100 6 1,2 Ahníkov nová ZSJ z prázdného KÚ Ahníkov
Obec 13618 2/563315 Kryštofovy Hamry
13616 6 0 Dolina nová ZSJ z prázdného KÚ Dolina
13620 4 0 Přísečnice nová ZSJ z prázdného KÚ Přísečnice
Obec 13828 2/563323 Radonice
18247 8 0 Sedlec nová ZSJ z prázdného KÚ Sedlec
Obec 15285 4/563340 Spořice
07427 6 0 Krbice nová ZSJ z prázdného KÚ Krbice
Obec 18658 9/563463 Vrskmaň
10672 1 0 Nové Sedlo nad Bílinou nová ZSJ z prázdného KÚ Nové Sedlo nad Bílinou
18655 4 0 Kyjice nová ZSJ z prázdného KÚ Kyjice
Obec 18811 5/563501 Vysoká Pec
07716 0 0 Kundratice nová ZSJ z prázdného KÚ Kundratice
18810 7 0 Podhůří nová ZSJ z prázdného KÚ Podhůří
3504 Jablonec nad Nisou,
Obec 06974 4/563668 Kořenov
32198 2 0 Horní Kořenov z 06975 2 1 Horní Kořenov
3505 Liberec,
Obec 08203 1/556904 Liberec
32199 1 0 095 Pod Novou Rudou nová ZSJ z dříve zaniklých dílů
30319 4 9 048 Broumovská
32200 8 0 096 Doubí-průmyslová zóna nová ZSJ z oddělené části UO
32201 6 0 097 Špičák nová ZSJ z oddělené části UO
32202 4 0 098 K Dlouhému Mostu nová ZSJ z oddělené části UO
3507 Louny,
Obec 18855 7/566951 Výškov
17113 1 0 Třískolupy nová ZSJ z prázdného KÚ Třískolupy
3510 Ústí nad Labem,
Obec 17487 4/554804 Ústí nad Labem
32222 9 0 105 Nad Březnem nová ZSJ z přesahu městského obvodu přes hranice KÚ
32223 7 0 106 Sídliště Dobětice-západ nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
3602 Hradec Králové,
Obec 04687 6/569810 Hradec Králové
04722 8 0 074 Kluky nová ZSJ z prázdného KÚ Kluky
12658 6 0 080 Věkoše nová ZSJ z prázdného KÚ Věkoše a současně z 12655 1 2 050 B Pouchov-Věkoše
32137 1 0 067 U malšovického stadionu z 04690 6 2 004 B U Orlice
32138 9 0 068 Na Střezině z 04697 3 2 011 B Slezské Předměstí-střed
32139 7 0 069 Na kotli z 04700 7 2 014 B Malšovice-u kolejí
32140 1 0 070 Labská kotlina II-východ z 04707 4 2 021 B Labská kotlina II
32141 9 0 071 Střelecká-západ z 04709 1 2 023 B Pražské Předměstí-jih a 04710 4 2 024 B Pražské Předměstí-střed
32142 7 0 072 Wonkova z 04711 2 2 025 B Pražské Předměstí-sever
32143 5 0 073 Pouchov-skladištní oblast z 04713 9 2 027 B Slezské Předměstí-za tratí
32144 3 0 075 Kopec Svatého Jana z 04718 0 2 032 C Nový Hradec Králové
32145 1 0 076 Temešvár z 04719 8 2 033 B Temešvár
32146 0 0 077 Moravské Předměstí VI z 30346 1 2 038 B Moravské Předměstí IV
32147 8 0 078 Moravské Předměstí VII z 30345 3 2 037 B Moravské Předměstí III a 04703 1 2 017 B Moravské Předměstí I
32148 6 0 079 Plotiště nad Labem-jih z 16112 8 2 045 B Svobodné Dvory
32149 4 0 081 U Metelky z 31207 0 1 062 A U jičínské silnice
32150 8 0 082 U letiště-východ z 31211 8 1 066 A U Ruseku
32158 3 0 083 Za lázněmi z 04688 4 2 002 B U Labe
32159 1 0 084 Za Šimkovými sady z 04695 7 2 009 B Za okruhem
Obec 10716 6/570508 Nový Bydžov
32135 4 0 023 Pod Vysočany z 10723 9 1 008 A Pod Vysočany
32136 2 0 024 Na janovkách z 10724 7 1 009 A Na janovkách
(pozn: v obou případech byl nové ZSJ ponechán původní název, kdežto původní ZSJ získala nový název)
3603 Chrudim,
Obec 03930 6/571393 Hlinsko
32189 3 0 017 K Bubenci z 03937 3 2 008 B K Čertovině
32190 7 0 018 Hamřík z 03938 1 2 009 B Svatojánské Lázně
Obec 05429 1/571164 Chrudim
32188 5 0 023 U Májova z 05436 4 2 008 B Vestec
Obec 14646 3/572225 Seč
12308 1 0 Javorka nová ZSJ z prázdného KÚ Javorka a současně z 12307 2 1 Horní Počátky
3606 Pardubice,
Obec 11765 0/557072 Pardubice
11808 7 0 068 Nové Jesenčany nová ZSJ z prázdného KÚ Nové Jesenčany a současně z 11773 1 1 009 A Jesničánky
32129 0 0 069 Na Drážce-východ z 11778 1 2 014 B Na drážce
32130 3 0 070 Slovany z 11780 3 2 016 B Studánka
32131 1 0 071 Popkovice z 11803 6 1 039 A Svítkov-Popkovice
32132 0 0 072 Fáblovka-západ z 30366 6 1 044 A Fablovka II a současně z 11794 3 3 030 C Fablovka I
32133 8 0 073 Drozdice-průmyslový obvod z 11781 1 3 017 B Černá za Bory-průmyslový obvod
32134 6 0 074 U Zámečku-východ nová ZSJ
3607 Rychnov nad Kněžnou,
Obec 00098 1/576093 Bartošovice v Orlických horách
00103 1 0 Malá Strana nová ZSJ z prázdného KÚ Malá Strana
Obec 02749 9/576271 Dobruška
32161 3 0 018 Poříčí z 02751 1 2 003 B Opočenská
32162 1 0 019 U hřbitova z 02754 5 2 006 B Křovice
32163 0 0 020 Na drahách z 30369 1 2 013 B Na drahách
Obec 07117 0/576395 Kounov
32164 8 0 Rozkoš z 07117 0 2 Kounov
Obec 14410 0/576069 Rychnov nad Kněžnou
14419 3 0 023 Panská Habrová nová ZSJ z prázdného KÚ Panská Habrová a současně z 14414 2 2 005 B Habrová
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32160 5 0 024 Pod javornickou silnicí nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
Obec 17242 1/576859 Týniště nad Orlicí
32165 6 0 Petrovičky z 12013 8 2 Petrovice
3609 Svitavy,
Obec 01418 4/572250 Březinky
32208 3 0 Nectava nová ZSJ z nové části obce
3611 Ústí nad Orlicí,
Obec 02175 0/580031 Česká Třebová
32167 2 0 025 V hliníkách z 02185 7 2 011 B Skuhrovská pole
32168 1 0 026 Černý les z 02186 5 2 012 B V dolech
Obec 05197 7/580350 Choceň
32169 9 0 021 U Černé cesty z 31284 3 1 005 A Chlum
Obec 07892 1/580511 Lanškroun
32170 2 0 016 Kouty z 07902 2 2 011 B Dolní Třešňovec
32171 1 0 017 Severní Předměstí II z 31291 6 2 015 B Severní Předměstí
Obec 10300 4/580694 Němčice
32172 9 0 Člupek z 10300 4 1 Němčice
Obec 17527 7/579891 Ústí nad Orlicí
32166 4 0 024 Oldřichovice-jih z 17530 7 2 004 B Na Štěpnici
Obec 18822 1/581186 Vysoké Mýto
32217 2 0 022 Vrchy oddělením od ZSJ 18828 0 0 UO 007 Šnakov
3704 Břeclav,
Obec 01358 7/584291 Břeclav
32192 3 0 031 Tatran z 01376 5 2 019 B Zámek
Obec 11822 2/584762 Pasohlávky
10040 4 0 Mušov nová ZSJ z prázdného KÚ Mušov
3706 Hodonín,
Obec 18072 6/586722 Veselí nad Moravou
32173 7 0 013 Klučovánky z 18071 8 2 002 B Hatě
32174 5 0 014 Výkazy z 18071 8 3 002 C Hatě
32175 3 0 015 Novosady z 18078 5 2 009 B Za tratí
3707 Jihlava,
Obec 01740 0/586978 Cejle
01743 4 0 Kostelecký Dvůr nová ZSJ z prázdného KÚ Kostelecký Dvůr
3708 Kroměříž,
Obec 04097 5/588458 Holešov
32099 4 0 025 Za Kozrálovem z 04104 1 2 008 B Kozrálov
3711 Uherské Hradiště,
Obec 09608 3/592382 Mistřice
09609 1 0 Mistřice II nová ZSJ z prázdného KÚ Mistřice II
Obec 15611 6/592617 Strání
32196 6 0 Květná z 15611 6 1 Strání
Obec 17284 7/592005 Uherské Hradiště
32095 1 0 029 Průmyslová z 17290 1 2 007 B Trávníky
32096 0 0 030 Zápověď z 17295 2 2 012 B Tůně
32097 8 0 031 Sady-sever z 30440 9 1 015 A Sídliště-východ
Obec 17298 7/592731 Uherský Brod
32098 6 0 020 Havřice-jih z 17300 2 2 003 B Pod Havřicemi
3713 Znojmo,
Obec 04310 9/594105 Horní Kounice
32105 2 0 Horní Kounice (oddělená část) z oddělené části KÚ
Obec 18612 1/595128 Vrbovec
19883 8 0 Ječmeniště nová ZSJ z prázdného KÚ Ječmeniště
3714 Žďár nad Sázavou,
Obec 17821 7/596973 Velká Bíteš
32207 5 0 022 Za školou z 17823 3 2 UO 002 Psí hora (poznámka: díl neexistoval při SLDB 1991, vznikl později)
3801 Bruntál,
Obec 06338 0/597481 Karlovice
06340 1 0 Adamov nová ZSJ z prázdného KÚ Adamov
Obec 07455 1/597520 Krnov
32191 5 0 038 Horky z 30488 3 2 024 B Kabátův kopec
Obec 09339 4/597635 Město Albrechtice
05040 7 0 Ztracená Voda nová ZSJ z prázdného KÚ Ztracená Voda
Obec 15052 5/597813 Slezské Rudoltice
15056 8 0 Pelhřimovy nová ZSJ z prázdného KÚ Pelhřimovy
3809 Šumperk,
Obec 06036 4/536521 Jindřichov
19835 8 0 Sklená nová ZSJ z prázdného KÚ Sklená
32179 6 0 Jindřichov-východ z 06039 9 1 Pusté Žibřidovice
Obec 10312 8/553476 Nemile
10313 6 0 Filipov nová ZSJ z prázdného KÚ Filipov
Obec 16399 6/541168 Štíty
16402 0 0 Štíty Hamerské nová ZSJ z prázdného KÚ Štíty Hamerské
Obec 16426 7/523704 Šumperk
32176 1 0 040 Gagarinova nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
32177 0 0 041 Sanatorium II nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
32178 8 0 042 Čajkovského nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ
Obec 17478 5/541222 Úsov
17479 3 0 Úsov-Židovská obec nová ZSJ z prázdného KÚ Úsov-Židovská obec
Obec 17908 6/541265 Velké Losiny
19836 6 0 Prameny nová ZSJ z prázdného KÚ Prameny
3811 Jeseník,
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Obec 05792 4/536148 Javorník
19834 0 0 Hundorf nová ZSJ z prázdného KÚ Hundorf
Obec 14844 0/553484 Skorošice
32094 3 0 Nýznerov-jih nová ZSJ z přesahu přes hranice KÚ

Zrušené ZSJ
V rámci revize bylo v období únor - listopad 2000 zrušeno 22 ZSJ, důvody jsou většinou vysvětleny v následujícím textu u jednotlivých případů. Uveden kód (starý) a název okresu, kód obce, kontrolní znak, identifikační číslo základní územní jednotky (kód obce dle ČSÚ), kód
ZSJ, kontrolní znak,díl ZSJ, číslo urbanistického obvodu, název ZSJ, kód ZSJ, kontrolní znak a díl ZSJ do které se slučuje.
KODOK,NAZOK,KODOB,KO/IČZÚJ,NAZOB
KODZSJ,KZ,DIL,(CUO),NAZZSJ, slučuje se do: KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, poznámka
3204 Kolín,
Obec 16129 2/533726 Svojšice
16125 0 0 Hoštice do 16129 2 9 Svojšice ZSJ zrušena na návrh ČSÚ - malý počet obyvatel
Obec 16129 2/533726 Svojšice
16130 6 0 Votelež do 16124 1 9 Bošice ZSJ zrušena na návrh ČSÚ - malý počet obyvatel
Obec 18394 6/533874 Vlkančice
18392 0 0 Drletín do 18394 6 9 Vlkančice ZSJ zrušena na návrh ČSÚ - malý počet obyvatel
3209 Praha-východ,
Obec 09344 1/538477 Měšice
31768 3 0 Měšice II do 09344 1 9 Měšice příliš malý přesah přes hranice KÚ, řeší se na úrovni objektů, ne ZSJ,
Obec 14776 1/538761 Sibřina
14777 0 0 Sibřina II do 14776 1 9 Sibřina příliš malý přesah přes hranice KÚ, řeší se na úrovni objektů, ne ZSJ, kromě toho zřejmě
změna vymezení vůči SLDB 1991
3212 Rakovník,
Obec 08937 1/542041 Lužná
08939 7 0 Lužná-u nádraží II do 08938 9 9 Lužná-u nádraží sloučení dvou ZSJ, které představují souvislou zástavbu
3304 Pelhřimov,
Obec 04507 1/547948 Hořepník
31772 1 0 Vítovice II do 04509 8 9 Vítovice ZSJ vymezena chybně v SLDB 1991, proto zrušena sloučením
3308 Tábor,
Obec 12133 9/552828 Planá nad Lužnicí
12134 7 0 Planá nad Lužnicí II do 12133 9 2 Planá nad Lužnicí ZSJ v souvislé zástavbě, kdysi oddělena hranicí KÚ
3407 Plzeň-sever,
04231 5/558877 Horní Bělá
30037 3 0 U Tlucné do 04233 1 9 Tlucná ZSJ v souvislé zástavbě, kdysi zřejmě oddělena hranicí KÚ
3507 Louny,
08739 4/565971 Louny
08756 4 0 018 U zadní obory do 08755 6 9 017 Na Mělcích ZSJ zrušena na návrh MěÚ v rámci aktualizace úz. plánu
3508 Most,
08604 5/567256 Litvínov
31898 1 0 031 Záluží-východ do 19084 5 0 019 Záluží ZSJ, původně vymezená jako přesah přes hranice KÚ, posunem hranice zanikla
3601 Havlíčkův Brod,
14882 2/569461 Skryje
30055 1 0 Skryje II do 14882 2 9 Skryje, ZSJ, kdysi vymezená jako přesah přes hranice KÚ, posunem hranice zanikla
3703 Brno-venkov,
19472 7/584240 Žatčany
19469 7 9 Malé zahrady do 19472 7 9 Žatčany
19470 1 9 Papírny do 19472 7 9 Žatčany
19471 9 9 Velká Niva do 19472 7 9 Žatčany, ZSJ v souvislé zástavbě, kdysi oddělené hranicemi KÚ
3706 Hodonín,
09414 5/586374 Mikulčice
09415 3 0 Těšice do 09414 5 2 Mikulčice, ZSJ v souvislé zástavbě, kdysi oddělena hranicí KÚ
3713 Znojmo,
09537 1/594458 Miroslav
09538 9 0 Václavov do 09537 1 9 Miroslav , ZSJ v souvislé zástavbě, kdysi oddělena hranicí KÚ
Obec 16207 8/594881 Šatov
16208 6 0 Šatov-u nádraží do 16207 8 9 Šatov, nejasné vymezení vůči ZSJ Šatov, chyby ve srovnatelnosti 1980 a 1991
3804 Nový Jičín,
10754 9/554171 Šenov u Nového Jičína
10756 5 0 004 Malá strana do 10757 3 9 005 U Sirkového lesa
30510 3 0 003 Šenov II do 10753 1 9 001 Malá strana
31819 1 0 007 Velká strana do 10754 9 9 002 Pod Salašem, celkové přerozdělení UO za účelem jejich zjednodušení na žádost obce
Obec 18576 1/554910 Vražné
18578 7 0 Horní Vražné do 18576 1 9 Vražné, ZSJ v souvislé zástavbě, kdysi oddělena hranicí KÚ

ZSJ se změnou kódu
Při sjednocování vymezení, kódů a názvů ZSJ, částí obcí a KÚ byl ve třech případech změněn kód ZSJ, a sice:

3206 Mělník,
Obec 07271 1/534951 Kralupy nad Vltavou:
u ZSJ 31933 3 0 025 Sídliště Cukrovar byl změněn kód ZSJ na: 07291 5 0 025, tak aby byl shodný (po přičtení 60000) s kódem KÚ
67291 2 Lobeč.
3403 Karlovy Vary,
Obec 06343 6/554961 Karlovy Vary:
u ZSJ 31966 0 0 061 Dolní Drahovice byl změněn kód ZSJ na: 06370 3 0 061,tak aby byl shodný (po přičtení 60000) s kódem KÚ 66370
1 Drahovice.
V okrese Chomutov,
Obec 05245 1/562971 Chomutov:
u ZSJ 05260 4 0 016 Černý vrch byla změněn kód zSJ na: 05263 9 0 016,tak aby byl shodný (po přičtení 60000) s kódem KÚ 65263 6
Chomutov II.

Ve všech třech případech bylo účelem změny odstranit tzv. prázdné KÚ, neboli zajistit, aby ke každému KÚ existovala ZSJ s kódem odvozeným odečtením 60000 (tím se mj. sjednotí definiční body ZSJ a KÚ).
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ZSJ se změnou názvu
Došlo ke změně názvu u 459 ZSJ. Jedná se většinou o důsledek rozdělení urbanistických obvodů (doplnění přívlastků "-západ" a "-východ" apod.),sloučení
ZSJ (odstranění pořadových čísel "I" a "II"), uplatnění poznatků z kontrol map a plánů ulic měst, údaje magistrátů, městských a obecních úřadů (odpovědi
na přímé dotazy, tam kde s nimi bylo konzultováno členění na urbanistické obvody). Názvy by měly být ještě upravovány na základě připomínek okresních a
obecních úřadů, jejich stanovení je v kompetenci MMR, změny jsou však konzultovány.
Zvláštním případem jsou změny názvů ZSJ v Praze. Jak bylo řečeno v úvodní části, je v Praze 721 urbanistických obvodů, které se skládají z 901 ZSJ.Z
celkového počtu UO se 585 UO nečlení na díly (je shodné s 1 ZSJ), 103 UO má dva díly (dvě ZSJ), 24 UO má tři díly (tři ZSJ), 7 UO má čtyři díly(čtyři ZSJ)
a dva UO mají pět dílů (pět ZSJ).Až dosud byly názvy urbanistických obvodů v Praze unikátní, názvy ZSJ však nebyly (označovaly se pouze kódem ZSJ a
dílem UO, tedy A až E).Tato skutečnost byla velmi často kritizována. Proto bylo nyní dosaženo unikátnosti názvů ZSJ v Praze, a sice tím způsobem, že k
dosavadnímu názvu UO bylo doplněno písmenné označení dílu (bez pomlčky).V následujícím přehledu je uveden kód (starý) a název okresu, kód obce,kontrolní znak, identifikační číslo základní územní jednotky (kód obce dle ČSÚ), kód ZSJ, kontrolní znak, díl ZSJ, číslo urbanistického obvodu, název
ZSJ, dřívější název ZSJ.
KODOK,NAZOK,KODOB,KO/IČOB, NAZOB
KODZSJ,KZ,DIL,(CUO),NAZZSJ, dřívější NAZZSJ
3100 Hl.m. Praha,
Obec 12702 7/554782 Praha:
12705 1 0 007 Jindřišský obvod A dříve: Jindřišský obvod, 12706 0 0 007 Jindřišský obvod B dříve: Jindřišský obvod, 12707 8 0 008
Vodičkova A dříve: Vodičkova,12714 1 0 015 Dolní malostranský obvod A dříve: Dolní malostranský obvod,12715 9 0 015 Dolní malostranský obvod B dříve: Dolní malostranský obvod 12719 1 0 019 Štěpánský obvod A dříve: Štěpánský obvod, 12720 5 0 020 Nad
muzeem A dříve: Nad muzeem, 12721 3 0 021 Hlavní nádraží A dříve: Hlavní nádraží, 12728 1 0 028 Folimanka A dříve: Folimanka,
12729 9 0 029 Nuselské údolí A dříve: Nuselské údolí, 12748 5 0 047 U nákladového nádraží A dříve: U nákladového nádraží, 12763
9 0 062 Pankrác-průmyslový obvod A dříve: Pankrác-průmyslový obvod, 12767 1 0 066 Krčské údolí A dříve: Krčské údolí, 12768 0
0 066 Krčské údolí B dříve: Krčské údolí, 12770 1 0 068 Pankrác I A dříve: Pankrác I, 12771 0 0 068 Pankrác I B dříve: Pankrác I,
12777 9 0 074 Michelský les A dříve: Michelský les, 12781 7 0 077 Novodvorská II A dříve: Novodvorská II, 12782 5 0 077 Novodvorská II B dříve: Novodvorská II, 12783 3 0 078 Jiráskova čtvrť A dříve: Jiráskova čtvrť, 12784 1 0 078 Jiráskova čtvrť B dříve:
Jiráskova čtvrť, 12790 6 0 084 Děkanka A dříve: Děkanka, 12791 4 0 084 Děkanka B dříve: Děkanka, 12798 1 0 091 U michelské
plynárny A dříve: U michelské plynárny, 12799 0 0 092 Spořilov I A dříve: Spořilov I, 12800 7 0 092 Spořilov I B dříve: Spořilov I,
12808 2 0 100 Lhotka-západ I A dříve: Lhotka-západ I, 12810 4 0 102 Hodkovičky-pobřeží A dříve: Hodkovičky-pobřeží, 12811 2 0
103 Braník-jih A dříve: Braník-jih, 12815 5 0 107 Staré Podolí A dříve: Staré Podolí, 12817 1 0 109 Fidlovačka A dříve: Fidlovačka,
12818 0 0 109 Fidlovačka B dříve: Fidlovačka, 12834 1 0 124 Libušská A dříve: Libušská, 12835 0 0 125 Kunratice-U kříže A dříve:
Kunratice-U kříže, 12837 6 0 619 Na jezerech B dříve: Na jezerech, 12838 4 0 619 Na jezerech C dříve: Na jezerech, 12844 9 0 131
Kamýk A dříve: Kamýk, 12845 7 0 131 Kamýk B dříve: Kamýk, 12847 3 0 133 Modřanská rokle A dříve: Modřanská rokle, 12851 1 0
137 Komořany-sever A dříve: Komořany-sever, 12852 0 0 137 Komořany-sever B dříve: Komořany-sever, 12865 1 0 149 Jinoniceprůmyslový obvod I A dříve: Jinonice-průmyslový obvod I, 12885 6 0 169 Prokopské údolí A dříve: Prokopské údolí, 12893 7 0 176
Motol-západ A dříve: Motol-západ, 12894 5 0 177 Motolská nemocnice A dříve: Motolská nemocnice, 12905 4 0 187 Arbesovo náměstí A dříve: Arbesovo náměstí, 12906 2 0 188 Na bělidle A dříve: Na bělidle, 12907 1 0 189 Smíchovský pivovar A dříve: Smíchovský pivovar, 12909 7 0 191 Císařská louka A dříve: Císařská louka, 12910 1 0 192 Zlíchov A dříve: Zlíchov, 12913 5 0 195 Nová
Ves A dříve: Nová Ves, 12919 4 0 201 U Malé Chuchle A dříve: U Malé Chuchle, 12920 8 0 202 Chuchelský les-Syrovátka A dříve:
Chuchelský les-Syrovátka, 12939 9 0 220 Nový Veleslavín A dříve: Nový Veleslavín, 12940 2 0 220 Nový Veleslavín B dříve: Nový
Veleslavín, 12954 2 0 234 U Písecké brány A dříve: U Písecké brány, 12955 1 0 235 Na hradbách A dříve: Na hradbách, 12956 9 0
236 Strahov A dříve: Strahov, 12976 3 0 254 Na Dědině B dříve: Na Dědině, 12979 8 0 253 Nová Liboc A dříve: Nová Liboc, 12980 1
0 253 Nová Liboc B dříve: Nová Liboc, 12981 0 0 254 Na Dědině A dříve: Na Dědině, 12984 4 0 257 Divoká Šárka A dříve: Divoká
Šárka, 12985 2 0 257 Divoká Šárka B dříve: Divoká Šárka, 12986 1 0 258 Nebušice-západ A dříve: Nebušice-západ, 12994 1 0 265
Vysoká škola zemědělská A dříve: Vysoká škola zemědělská, 12995 0 0 265 Vysoká škola zemědělská B dříve: Vysoká škola zemědělská, 13004 4 0 273 Starý Sedlec A dříve: Starý Sedlec, 13012 5 0 281 Bubny A dříve: Bubny, 13030 3 0 298 Štvanice A dříve:
Štvanice, 13032 0 0 300 Letná A dříve: Letná, 13033 8 0 301 Čimice-východ A dříve: Čimice-východ, 13034 6 0 301 Čimice-východ
B dříve: Čimice-východ, 13063 0 0 324 Ďáblice-u hvězdárny A dříve: Ďáblice-u hvězdárny, 13067 2 0 327 Nad Mazankou A dříve:
Nad Mazankou, 13077 0 0 336 Drahanská rokle A dříve: Drahanská rokle, 13078 8 0 336 Drahanská rokle B dříve: Drahanská rokle,
13079 6 0 336 Drahanská rokle C dříve: Drahanská rokle, 13081 8 0 338 Ďáblice-sever A dříve: Ďáblice-sever, 13082 6 0 339 Ďáblice-východ A dříve: Ďáblice-východ, 13092 3 0 349 Mezitratí A dříve: Mezitratí, 13093 1 0 349 Mezitratí B dříve: Mezitratí, 13097 4 0
353 Autobusové nádraží A dříve: Autobusové nádraží, 13114 8 0 369 Nový Prosek A dříve: Nový Prosek, 13115 6 0 369 Nový Prosek B dříve: Nový Prosek, 13121 1 0 375 Na hutích A dříve: Na hutích, 13124 5 0 378 Hloubětín-jih A dříve: Hloubětín-jih, 13130 0 0
384 Libeň-průmyslový obvod A dříve: Libeň-průmyslový obvod, 13137 7 0 391 Nový Střížkov A dříve: Nový Střížkov, 13139 3 0 393
Střížkov-východ A dříve: Střížkov-východ, 13140 7 0 394 Střížkov-Lovosická A dříve: Střížkov-Lovosická, 13144 0 0 398 Letňanysever A dříve: Letňany-sever, 13170 9 0 423 Hostavice-střed A dříve: Hostavice-střed, 13171 7 0 424 Slatina A dříve: Slatina, 13172
5 0 425 Jahodnice A dříve: Jahodnice, 13175 0 0 428 Za horou A dříve: Za horou, 13177 6 0 695 Tábor-střed A dříve: Tábor-střed,
13180 6 0 433 Strašnice-za Skalkou A dříve: Strašnice-za Skalkou, 13181 4 0 434 Hostivař-Za vodárnou A dříve: Hostivař-Za vodárnou, 13182 2 0 435 Hostivař-průmyslový obvod A dříve: Hostivař-průmyslový obvod, 13185 7 0 438 Záběhlice-průmyslový obvod A dříve: Záběhlice-průmyslový obvod, 13186 5 0 438 Záběhlice-průmyslový obvod B dříve: Záběhlice-průmyslový obvod, 13187
3 0 439 Zahradní Město-východ A dříve: Zahradní Město-východ, 13188 1 0 439 Zahradní Město-východ B dříve: Zahradní Městovýchod, 13198 9 0 449 Strašnice-východ A dříve: Strašnice-východ, 13200 4 0 435 Hostivař-průmyslový obvod B dříve: Hostivařprůmyslový obvod, 13201 2 0 452 Dolní Měcholupy-západ A dříve: Dolní Měcholupy-západ, 13202 1 0 453 Horní Měcholupy-sever A
dříve: Horní Měcholupy-sever, 13213 6 0 463 Na Slatinách A dříve: Na Slatinách, 13214 4 0 463 Na Slatinách B dříve: Na Slatinách,
13218 7 0 467 Bohdalec A dříve: Bohdalec, 13219 5 0 467 Bohdalec B dříve: Bohdalec, 13220 9 0 468 Vršovice-výtopna A dříve: Vršovice-výtopna, 13226 8 0 474 Vršovice-západ A dříve: Vršovice-západ, 13227 6 0 474 Vršovice-západ B dříve: Vršovice-západ,
13237 3 0 484 U Primasky A dříve: U Primasky, 13238 1 0 484 U Primasky B dříve: U Primasky, 13239 0 0 485 U Hagiboru A dříve:
U Hagiboru, 13240 3 0 485 U Hagiboru B dříve: U Hagiboru, 13243 8 0 488 Nové Malešice A dříve: Nové Malešice, 13244 6 0 488
Nové Malešice B dříve: Nové Malešice, 13246 2 0 492 U teplárny B dříve: U teplárny, 13247 1 0 492 U teplárny C dříve: U teplárny,
13250 1 0 492 U teplárny A dříve: U teplárny, 13252 7 0 494 Dolní Měcholupy-sever A dříve: Dolní Měcholupy-sever, 13255 1 0 496
Dolní Měcholupy-východ A dříve: Dolní Měcholupy-východ, 13256 0 0 497 Dolní Měcholupy-jih A dříve: Dolní Měcholupy-jih, 13257
8 0 497 Dolní Měcholupy-jih B dříve: Dolní Měcholupy-jih, 13262 4 0 502 Hostivařská přehrada A dříve: Hostivařská přehrada,
19805 6 0 391 Nový Střížkov B dříve: Nový Střížkov, 30575 8 0 008 Vodičkova B dříve: Vodičkova, 30577 4 0 019 Štěpánský obvod
B dříve: Štěpánský obvod, 30578 2 0 021 Hlavní nádraží B dříve: Hlavní nádraží, 30579 1 0 028 Folimanka B dříve: Folimanka, 30580
4 0 029 Nuselské údolí B dříve: Nuselské údolí, 30581 2 0 062 Pankrác-průmyslový obvod B dříve: Pankrác-průmyslový obvod,
30582 1 0 084 Děkanka C dříve: Děkanka, 30583 9 0 091 U michelské plynárny B dříve: U michelské plynárny, 30584 7 0 092 Spořilov I C dříve: Spořilov I, 30585 5 0 107 Staré Podolí B dříve: Staré Podolí, 30587 1 0 187 Arbesovo náměstí B dříve: Arbesovo náměstí, 30588 0 0 188 Na bělidle B dříve: Na bělidle, 30589 8 0 189 Smíchovský pivovar B dříve: Smíchovský pivovar, 30590 1 0 191
Císařská louka B dříve: Císařská louka, 30592 8 0 234 U Písecké brány B dříve: U Písecké brány, 30593 6 0 235 Na hradbách B
dříve: Na hradbách, 30594 4 0 281 Bubny B dříve: Bubny, 30595 2 0 298 Štvanice B dříve: Štvanice, 30596 1 0 300 Letná B dříve:
Letná, 30597 9 0 324 Ďáblice-u hvězdárny B dříve: Ďáblice-u hvězdárny, 30598 7 0 327 Nad Mazankou B dříve: Nad Mazankou,
30599 5 0 394 Střížkov-Lovosická B dříve: Střížkov-Lovosická, 30600 2 0 423 Hostavice-střed B dříve: Hostavice-střed, 30602 9 0
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449 Strašnice-východ B dříve: Strašnice-východ, 30603 7 0 435 Hostivař-průmyslový obvod C dříve: Hostivař-průmyslový obvod,
30604 5 0 452 Dolní Měcholupy-západ B dříve: Dolní Měcholupy-západ, 30618 5 0 530 Malý háj A dříve: Malý háj, 30627 4 0 553
Zličín-západ A dříve: Zličín-západ, 30644 4 0 575 Satalice-východ A dříve: Satalice-východ, 30654 1 0 587 Za hřbitovem A dříve: Za
hřbitovem, 30684 3 0 624 V Pišovicích A dříve: V Pišovicích, 30691 6 0 100 Lhotka-západ I B dříve: Lhotka-západ I, 30692 4 0 622
Nové Dvory-východ B dříve: Nové Dvory-východ, 31576 1 0 047 U nákladového nádraží B dříve: U nákladového nádraží, 31577 0 0
074 Michelský les B dříve: Michelský les, 31578 8 0 091 U michelské plynárny C dříve: U michelské plynárny, 31579 6 0 100 Lhotkazápad I C dříve: Lhotka-západ I, 31580 0 0 102 Hodkovičky-pobřeží B dříve: Hodkovičky-pobřeží, 31581 8 0 103 Braník-jih B dříve:
Braník-jih, 31582 6 0 124 Libušská B dříve: Libušská, 31583 4 0 125 Kunratice-U kříže B dříve: Kunratice-U kříže, 31584 2 0 133
Modřanská rokle B dříve: Modřanská rokle, 31585 1 0 133 Modřanská rokle C dříve: Modřanská rokle, 31586 9 0 133 Modřanská
rokle D dříve: Modřanská rokle, 31587 7 0 607 U krčské polikliniky A dříve: U krčské polikliniky, 31588 5 0 607 U krčské polikliniky
B dříve: U krčské polikliniky, 31589 3 0 608 Kačerov-metro A dříve: Kačerov-metro, 31590 7 0 608 Kačerov-metro B dříve: Kačerovmetro, 31592 3 0 610 Velký háj A dříve: Velký háj, 31593 1 0 610 Velký háj B dříve: Velký háj, 31598 2 0 618 Nad rybníčky A dříve:
Nad rybníčky, 31599 1 0 618 Nad rybníčky B dříve: Nad rybníčky, 31600 8 0 619 Na jezerech A dříve: Na jezerech, 31602 4 0 621
Libuš-sever II A dříve: Libuš-sever II, 31603 2 0 621 Libuš-sever II B dříve: Libuš-sever II, 31604 1 0 622 Nové Dvory-východ A dříve: Nové Dvory-východ, 31605 9 0 624 V Pišovicích B dříve: V Pišovicích, 31614 8 0 633 U masokombinátu A dříve: U masokombinátu, 31615 6 0 633 U masokombinátu B dříve: U masokombinátu, 31617 2 0 635 V dymači A dříve: V dymači, 31618 1 0 635 V dymači B dříve: V dymači, 31619 9 0 636 Na obci A dříve: Na obci, 31620 2 0 636 Na obci B dříve: Na obci, 31621 1 0 637 Vrtilka A
dříve: Vrtilka, 31622 9 0 637 Vrtilka B dříve: Vrtilka, 31623 7 0 637 Vrtilka C dříve: Vrtilka, 31624 5 0 638 U nové louky A dříve: U nové
louky, 31625 3 0 638 U nové louky B dříve: U nové louky, 31632 6 0 149 Jinonice-průmyslový obvod I B dříve: Jinonice-průmyslový
obvod I, 31633 4 0 169 Prokopské údolí B dříve: Prokopské údolí, 31634 2 0 169 Prokopské údolí C dříve: Prokopské údolí, 31636 9
0 176 Motol-západ B dříve: Motol-západ, 31637 7 0 177 Motolská nemocnice B dříve: Motolská nemocnice, 31638 5 0 192 Zlíchov B
dříve: Zlíchov, 31639 3 0 201 U Malé Chuchle B dříve: U Malé Chuchle, 31640 7 0 202 Chuchelský les-Syrovátka B dříve: Chuchelský les-Syrovátka,
31641 5 0 530 Malý háj B dříve: Malý háj, 31643 1 0 553 Zličín-západ B dříve: Zličín-západ, 31654 7 0 656 U hřbitova A dříve: U hřbitova, 31655 5 0 656 U hřbitova B dříve: U hřbitova, 31665 2 0 666 Kopanický les A dříve: Kopanický les, 31666 1 0 666 Kopanický
les B dříve: Kopanický les, 31667 9 0 666 Kopanický les C dříve: Kopanický les, 31669 5 0 668 Za chalupami A dříve: Za chalupami,
31670 9 0 668 Za chalupami B dříve: Za chalupami, 31671 7 0 668 Za chalupami C dříve: Za chalupami, 31673 3 0 670 Za fořtem A
dříve: Za fořtem, 31674 1 0 670 Za fořtem B dříve: Za fořtem, 31675 0 0 670 Za fořtem C dříve: Za fořtem, 31676 8 0 671 Lány A dříve: Lány, 31677 6 0 671 Lány B dříve: Lány, 31678 4 0 672 U Dalejského potoka A dříve: U Dalejského potoka, 31679 2 0 672 U Dalejského potoka B dříve: U Dalejského potoka, 31680 6 0 672 U Dalejského potoka C dříve: U Dalejského potoka, 31681 4 0 674
Pod Zbuzany A dříve: Pod Zbuzany, 31682 2 0 674 Pod Zbuzany B dříve: Pod Zbuzany, 31686 5 0 678 Chaby I A dříve: Chaby I,
31688 1 0 680 Chaby III A dříve: Chaby III, 31689 0 0 681 Chaby IV A dříve: Chaby IV, 31690 3 0 683 Chaby VI A dříve: Chaby VI,
31692 0 0 685 Na Radosti A dříve: Na Radosti, 31693 8 0 686 Na Třebonicku A dříve: Na Třebonicku, 31695 4 0 258 Nebušicezápad B dříve: Nebušice-západ, 31696 2 0 338 Ďáblice-sever B dříve: Ďáblice-sever, 31697 1 0 339 Ďáblice-východ B dříve: Ďáblice-východ, 31698 9 0 690 Maniny A dříve: Maniny, 31699 7 0 690 Maniny B dříve: Maniny, 31700 4 0 375 Na hutích B dříve: Na hutích, 31701 2 0 378 Hloubětín-jih B dříve: Hloubětín-jih, 31702 1 0 384 Libeň-průmyslový obvod B dříve: Libeň-průmyslový obvod,
31703 9 0 398 Letňany-sever B dříve: Letňany-sever, 31704 7 0 398 Letňany-sever C dříve: Letňany-sever, 31705 5 0 424 Slatina B
dříve: Slatina, 31706 3 0 425 Jahodnice B dříve: Jahodnice, 31707 1 0 575 Satalice-východ B dříve: Satalice-východ, 31708 0 0 575
Satalice-východ C dříve: Satalice-východ, 31709 8 0 587 Za hřbitovem B dříve: Za hřbitovem, 31715 2 0 695 Tábor-střed B dříve:
Tábor-střed, 31719 5 0 699 Rajská zahrada A dříve: Rajská zahrada, 31720 9 0 699 Rajská zahrada B dříve: Rajská zahrada, 31725
0 0 704 U křížku A dříve: U křížku, 31726 8 0 704 U křížku B dříve: U křížku, 31727 6 0 705 Vidrholec A dříve: Vidrholec, 31728 4 0
705 Vidrholec B dříve: Vidrholec, 31729 2 0 706 Za vinicí A dříve: Za vinicí, 31730 6 0 706 Za vinicí B dříve: Za vinicí, 31731 4 0 706
Za vinicí C dříve: Za vinicí, 31732 2 0 706 Za vinicí D dříve: Za vinicí, 31741 1 0 433 Strašnice-za Skalkou B dříve: Strašnice-za
Skalkou, 31742 0 0 449 Strašnice-východ C dříve: Strašnice-východ,
31743 8 0 494 Dolní Měcholupy-sever B dříve: Dolní Měcholupy-sever, 31744 6 0 502 Hostivařská přehrada B dříve: Hostivařská
přehrada, 31745 4 0 716 Zborov-východ A dříve: Zborov-východ, 31746 2 0 716 Zborov-východ B dříve: Zborov-východ, 31748 9 0
718 Štít A dříve: Štít, 31749 7 0 718 Štít B dříve: Štít, 31750 1 0 718 Štít C dříve: Štít, 31752 7 0 720 Na korunce A dříve: Na korunce, 31753 5 0 720 Na korunce B dříve: Na korunce, 31754 3 0 720 Na korunce C dříve: Na korunce, 31755 1 0 721 Na březinách A
dříve: Na březinách, 31756 0 0 721 Na březinách B dříve: Na březinách, 31757 8 0 722 Dolnice A dříve: Dolnice, 31758 6 0 722 Dolnice B dříve: Dolnice, 31759 4 0 722 Dolnice C dříve: Dolnice, 31761 6 0 724 U Říčan A dříve: U Říčan, 31762 4 0 724 U Říčan B dříve: U Říčan, 31763 2 0 724 U Říčan C dříve: U Říčan, 31764 1 0 725 Ke Křeslicům A dříve: Ke Křeslicům, 31765 9 0 725 Ke Křeslicům B dříve: Ke Křeslicům, 31820 5 0 008 Vodičkova C dříve: Vodičkova, 31821 3 0 020 Nad muzeem B dříve: Nad muzeem, 31822 1
0 169 Prokopské údolí D dříve: Prokopské údolí, 31823 0 0 195 Nová Ves B dříve: Nová Ves, 31825 6 0 301 Čimice-východ C dříve:
Čimice-východ, 31826 4 0 353 Autobusové nádraží B dříve: Autobusové nádraží, 31827 2 0 378 Hloubětín-jih C dříve: Hloubětín-jih,
31828 1 0 428 Za horou B dříve: Za horou, 31829 9 0 695 Tábor-střed C dříve: Tábor-střed, 31830 2 0 695 Tábor-střed D dříve: Tábor-střed, 31831 1 0 434 Hostivař-Za vodárnou B dříve: Hostivař-Za vodárnou, 31832 9 0 449 Strašnice-východ D dříve: Strašnicevýchod, 31833 7 0 492 U teplárny D dříve: U teplárny, 31834 5 0 492 U teplárny E dříve: U teplárny, 31835 3 0 674 Pod Zbuzany C
dříve: Pod Zbuzany, 31836 1 0 674 Pod Zbuzany D dříve: Pod Zbuzany, 31837 0 0 674 Pod Zbuzany E dříve: Pod Zbuzany, 31838 8
0 438 Záběhlice-průmyslový obvod C dříve: Záběhlice-průmyslový obvod, 31839 6 0 438 Záběhlice-průmyslový obvod D dříve: Záběhlice-průmyslový obvod, 31846 9 0 273 Starý Sedlec B dříve: Starý Sedlec, 31848 5 0 453 Horní Měcholupy-sever B dříve: Horní
Měcholupy-sever, 32050 1 0 092 Spořilov I D dříve: Spořilov I, 32051 0 0 109 Fidlovačka C dříve: Fidlovačka, 32052 8 0 393 Střížkov-východ B dříve: Střížkov-východ, 32053 6 0 394 Střížkov-Lovosická C dříve: Střížkov-Lovosická, 32054 4 0 553 Zličín-západ C
dříve: Zličín-západ, 32055 2 0 678 Chaby I B dříve: Chaby I, 32056 1 0 680 Chaby III B dříve: Chaby III, 32057 9 0 681 Chaby IV B
dříve: Chaby IV, 32058 7 0 683 Chaby VI B dříve: Chaby VI, 32059 5 0 685 Na Radosti B dříve: Na Radosti, 32060 9 0 686 Na Třebonicku B dříve: Na Třebonicku, 32061 7 0 725 Ke Křeslicům C dříve: Ke Křeslicům, 32062 5 0 496 Dolní Měcholupy-východ B dříve:
Dolní Měcholupy-východ, 32077 3 0 236 Strahov B dříve: Strahov, 32078 1 0 468 Vršovice-výtopna B dříve: Vršovice-výtopna,
3202 Beroun,
Obec 00286 1/531057 Beroun
00306 9 0 021 Za Městskou horou dříve: Na Vinici
3203 Kladno,
06506 4/532053 Kladno
06515 3 0 020 Stará průmyslová zóna-sever dříve: Dubí
06516 1 0 021 Dubí dříve: Staré Dubí
30706 8 0 037 U dolu Ronna dříve: Důl Kladno III
30707 6 0 038 Štěpánka dříve: Nový Štěpánov
14936 5/532819 Slaný
30717 3 0 029 U Velkého slánského rybníka dříve: Červený potok
3204 Kolín,
02094 0/533262 Červené Pečky
02097 4 0 Malá Vysoká dříve: Vysoká na základě požadavku obce
06815 2/533165 Kolín
30719 0 0 029 Na Výfuku dříve: Štítarské Předměstí na základě požadavku města
3207 Mladá Boleslav,
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09629 6/535419 Mladá Boleslav
09635 1 1,2 007 Vandrovka-jih dříve: Vandrovka původní ZSJ Vandrovka rozdělena na dvě ZSJ
3208 Nymburk,
Obec 08950 8/537454 Lysá nad Labem
08960 5 0 011 Na Kačíně dříve: Na kančině podle mapy, ověřeno v obci
3209 Praha-východ
Obec 09344 1/538477 Měšice
09344 1 0 Měšice dříve: Měšice I po zrušení ZSJ Měšice II
Obec 14776 1/538761 Sibřina
14776 1 0 Sibřina dříve: Sibřina I po zrušení ZSJ Sibřina II
3210 Praha-západ,
Obec 04754 6/539252 Hradištko
04754 6 0 Hradištko dříve: Hradišťko změna podle názvu obce a části obce od 1.9.2000
3211 Příbram,
Obec 00981 4/539996 Brdy
00981 4 0 Padrť dříve: Brdy název KÚ (jednoho z mnoha uvnitř vojenského újezdu) byl vždy Padrť, ale v době, kdy v ÚIR byl vojenský
újezd uváděn jako jediné KÚ, shodné s obcí, byl používán název obce
Obec 13542 9/539911 Příbram
13553 4 0 012 Nad Litavkou dříve: U Litavky
Obec 18549 3/564630 Sedlice
18547 7 0 Belina dříve: Bělina název opraven podle mapy a historických lexikonů
3212 Rakovník,
Obec 08937 1/542041 Lužná
08938 9 0 Lužná-u nádraží dříve: Lužná-u nádraží I po zrušení ZSJ Lužná-u nádraží II
3302 Český Krumlov,
Obec 00984 9/545431 Brloh
10548 1 0 Kuklov-Na Lazích dříve: Na Lazích změna dle návrhu ČSÚ, podle názvu KÚ
3303 Jindřichův Hradec,
Obec 10533 3/598640 Vlčetínec
10533 3 0 Vlčetínec dříve: Vlčetinec změna podle názvu obce a části obce od 1.11.2000
3304 Pelhřimov,
Obec 04507 1/547948 Hořepník
04509 8 0 Vítovice dříve: Vítovice I po zrušení ZSJ Vítovice II
11891 5/547492 Pelhřimov
11897 4 0 007 Hodějovická dříve: Státní statek
11904 1 0 014 Maštálka dříve: Maštalka
3305 Písek,
Obec 02688 3/549363 Dobev
02688 3 0 Stará Dobev dříve: Dobev , v důsledku rozdělení ZSJ Dobev na samostatné ZSJ Stará Dobev a Nová Dobev
3306 Prachatice,
Obec 18208 7/550647 Vimperk
18209 5 0 002 Staré sídliště dříve: Čtvrť Obránců míru I změna umělého názvu po konzultaci s obcí
30160 4 0 015 Průmyslový obvod I dříve: Průmyslový obvod II po zrušení ZSJ Průmyslový obvod I
30836 6 0 030 Nové sídliště dříve: Čtvrť Obránců míru II změna umělého názvu po konzultaci s obcí
30837 4 0 031 Průmyslový obvod II dříve: Průmyslový obvod III po zrušení ZSJ Průmyslový obvod I
3308 Tábor,
Obec 02737 5/552224 Dobronice u Bechyně
02738 3 0 Papírna dříve: Dobronice u Bechyně-papírna podle mapy
Obec 06117 4/552534 Jistebnice
11229 1 0 Nehonín I dříve: Nehonín po vytvoření ZSJ Nehonín II
11232 1 0 Palouky dříve: Dolní Smrkov podle mapy a historických lexikonů
Obec 12133 9/552828 Planá nad Lužnicí
12133 9 1,2,3 Planá nad Lužnicí dříve: Planá nad Lužnicí I
po zrušení ZSJ Planá nad Lužnicí II
Obec 14957 8/599026 Slapsko
14958 6 0 Vitanovice dříve: Vítanovice změna podle názvu části obce od 2.9.2000
3404 Klatovy,
Obec 11729 3/556912 Pačejov
11729 3 0 Pačejov-nádraží dříve: Pačejov-u nádraží změna podle názvu nově vytvořené části obce od 1.7.2000
3405 Plzeň-město,
Obec 12198 3/554791 Plzeň
12255 6 0 058 Na Stráních dříve: Skvrňany-u sokolovny podle návrhu magistrátu
3407 Plzeň-sever,
Obec 08518 9/559172 Líšťany
04948 4 0 Těchoděly dříve: Těchoděly-chatová oblast Důvodem je skutečnost, že v ČR jsou pouze dvě další ZSJ s obdobným názvem:
Slapy-chatová oblast a Seč-chatová oblast. V obou případech je odlišena chatová část od trvalé zástavby. Těchoděly je název KÚ a původní osada byla zatopena.
3408 Rokycany,
Obec 13812 6/546551 Újezd u Svatého Kříže
13809 6 0 Bohemia dříve: Bohemie
oprava podle mapy a historických lexikonů
3409 Sokolov,
Obec 15222 6/560286 Sokolov
30243 1 0 021 Sokolovská dříve: Julia Fučíka název podle ulice, jejíž název se změnil
3503 Chomutov,
Obec 05245 1/562971 Chomutov
05268 0 0 024 Strážiště dříve: Partyzán
Obec 06076 3/563099 Jirkov
06086 1 0 011 Osada dříve: Osada Julia Fučíka změna podle návrhu ČSÚ a města
Obec 06168 9/563102 Kadaň
06174 3 0 007 Chomutovská dříve: Nový Prunéřov změna na základě návrhu ČSÚ a města (dle názvu ulice)
06188 3 0 021 Prunéřov-u nádraží dříve: U starého nádraží změna na základě návrhu ČSÚ a města
17189 1 0 028 Tušimice-velkolom dříve: Velkolom rozdělení ZSJ Velkolom mezi několik KÚ
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Obec 06562 5/563129 Klášterec nad Ohří
06565 0 0 008 Staré Miřetice dříve: Miřetice změna na základě návrhu ČSÚ a města
31034 4 0 021 Petlérská-západ dříve: Petlerská-západ, změna na základě návrhu ČSÚ a města (dle názvu ulice)
Obec 09101 4/563200 Málkov
09103 1 0 Zelená dříve: Zelená I po zrušení ZSJ Zelená II
Obec 18811 5/563501 Vysoká Pec
18811 5 0 Vysoká Pec dříve: Vysoká Pec I po zrušení ZSJ Vysoká Pec II
3504 Jablonec nad Nisou,
Obec 06974 4/563668 Kořenov
06975 2 0 Polubný dříve: Horní Kořenov ZSJ Horní Kořenov byla rozdělena na novou ZSJ Horní Kořenov a původní ZSJ s novým názvem Polubný (tím se dosáhlo shody v kódu a názvu ZSJ a KÚ)
3505 Liberec,
Obec 08203 1/556904 Liberec
08222 8 0 020 Letiště dříve: K Ostašovu
3507 Louny,
Obec 08739 4/565971 Louny
08740 8 0 002 U Zastávky dříve: U zastávky
08741 6 0 003 Březinka dříve: Na sídlišti
08743 2 0 005 Na Losech dříve: Pod mlýny
08749 1 0 011 Ke Pšaňáku dříve: Studánka
08750 5 0 012 U Cihelen dříve: U cihelen
08752 1 0 014 Domov dříve: U nemocnice
08753 0 0 015 Předměstí dříve: Zbrašín
08754 8 0 016 U Porcelánky dříve: U trati
30322 4 0 020 V Americe dříve: U sadů Vítězství
30323 2 0 026 Louny-Západ dříve: U lázní
31126 0 0 034 Nad Tratí dříve: Nad tratí
31127 8 0 035 Šestý okrsek dříve: U přeložky , všechny změny na základě požadavku městského úřadu
3508 Most,
Obec 09959 7/567027 Most
01959 3 0 067 Čepirohy-sever dříve: U hřbitova
31901 5 0 040 U hřbitova dříve: Čepirohy-sever, oprava původního návrhu revize (vzájemná výměna kódů resp. názvů těchto dvou ZSJ
je nezbytná, aby ZSJ Čepirohy-sever ležela na KÚ Čepirohy a nebyla tak porušena shoda kódů ZSJ a KÚ)
3510 Ústí nad Labem,
Obec 17487 4/554804 Ústí nad Labem
15778 3 0 044 Sídliště Dobětice dříve: Dobětice-sídliště úprava názvu, aby byl v souladu s názvem nové ZSJ Sídliště Dobětice-západ
17511 1 0 102 Všebořice-u vozovny dříve: Dukelských hrdinů oprava původního návrhu revize (vzájemná výměna kódů resp. názvů
těchto dvou ZSJ je nezbytná, aby ZSJ Všebořice-u vozovny ležela na KÚ Všebořice
a nebyla tak porušena shoda kódů ZSJ a KÚ)
17513 7 0 028 Hornická-Stará dříve: Hornická Stará oprava názvu, složeného z názvu dvou ulic
31192 8 0 093 Vaňov-Skály dříve: Vaňov-skály oprava názvu, Skály je místní název
31916 3 0 100 U stadionů dříve: U stadiónů
31918 0 0 026 Dukelských hrdinů dříve: Všebořice-u vozovny, oprava původního návrhu revize (vzájemná výměna kódů resp. názvů
těchto dvou ZSJ je nezbytná, aby ZSJ Všebořice-u vozovny ležela na KÚ Všebořice a nebyla tak porušena shoda kódů ZSJ a KÚ)
3601 Havlíčkův Brod,
Obec 14882 2/569461 Skryje
14882 2 1,2 Skryje dříve: Skryje I po zrušení ZSJ Skryje II
3602 Hradec Králové,
Obec 04687 6/569810 Hradec Králové
04693 1 0 007 Resslova-Průmyslová dříve: Dukelská-Resslova, ulice Dukelská neleží v ZSJ
04695 7 0 009 U okruhu dříve: Za okruhem, ZSJ po obou stranách okruhu
04711 2 0 025 Okrouhlík-jih dříve: Pražské Předměstí-sever
04712 1 0 026 Okrouhlík-sever dříve: Okrouhlík
04719 8 0 033 Červený Dvůr dříve: Temešvár , ZSJ Temešvár rozdělena na novou ZSJ Temešvár a původní ZSJ s novým názvem
12655 1 0 050 Pouchov dříve: Pouchov-Věkoše, rozdělení ZSJ na dvě
30351 8 0 046 Plotiště nad Labem-průmyslový obvod dříve: Plotiště-průmyslový obvod, oprava podle názvu části obce
31211 8 0 066 U letiště-západ dříve: U Ruseku, všechny názvy v Hradci Králové konzultovány s úřadem města
Obec 10221 1/570443 Neděliště
10221 1 0 Horní Neděliště dříve: Neděliště I
10222 9 0 Dolní Neděliště dříve: Neděliště II, změna podle názvů KÚ
Obec 10716 6/570508 Nový Bydžov
10723 9 0 008 Za humny dříve: Pod Vysočany
10724 7 0 009 V příčkách dříve: Na janovkách, v obou případech nová ZSJ dostala původní název a původní ZSJ dostala nový název
(podle umístění místního názvu)
3604 Jičín,
Obec 05954 4/572659 Jičín
30363 1 0 012 Pod Šibeňákem dříve: Pod Šibeníkem
3606 Pardubice,
Obec 11765 0/555134 Pardubice
11778 1 0 014 Na Drážce-západ dříve: Na drážce
11781 1 0 017 Pardubičky-průmyslový obvod dříve: Černá za Bory-průmyslový obvod, ZSJ leží na KÚ Pardubičky, nikoliv Černá za
Bory
11794 3 0 030 Fáblovka-sever dříve: Fablovka I
11803 6 0 039 Svítkov dříve: Svítkov-Popkovice
14121 6 0 055 Semtín-jih dříve: Semtín II
14738 9 0 056 Semtín-sever dříve: Semtín I
30366 6 0 044 Fáblovka-východ dříve: Fablovka II
31245 2 0 061 Polabiny V dříve: Polabiny III-staré rameno
31815 9 0 065 U Zámečku-západ dříve: U Zámečku, 20. 10. 2000
31818 3 0 066 Studánka-průmyslový obvod dříve: Lipiny
3607 Rychnov nad Kněžnou,
Obec 00781 1/576140 Borovnice
00784 6 0 Rájec dříve: Rajec, změna podle názvu části obce od 9.10.2000
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Obec 02749 9/576271 Dobruška
30369 1 0 013 U Halína dříve: Na drahách
Obec 14410 0/576069 Rychnov nad Kněžnou
14414 2 0 005 Městská Habrová dříve: Habrová
30370 4 0 010 Nad javornickou silnicí dříve: U javornické silnice
3611 Ústí nad Orlicí,
Obec 07892 1/580511 Lanškroun
31291 6 0 015 Severní Předměstí I dříve: Severní Předměstí
Obec 17527 7/579891 Ústí nad Orlicí
17536 6 0 010 Pánův Kříž dříve: Pánův kříž
3704 Břeclav,
Obec 01358 7/584291 Břeclav
01362 5 0 005 Na Pěšině dříve: Na pěšině
Obec 09419 6/584649 Mikulov
09424 2 0 006 Vídeňská dříve: Gottwaldova
3707 Jihlava,
Obec 05967 6/586846 Jihlava
05977 3 0 011 Seifertova dříve: Leninova
3708 Kroměříž,
Obec 13900 9/588920 Rajnochovice
13896 7 0 Pod Sochovou dříve: Košovy I
13897 5 0 Košovy dříve: Košovy II
3711 Uherské Hradiště,
Obec 17284 7/592005 Uherské Hradiště
30440 9 0 015 Sídliště Východ dříve: Sídliště-východ
3713 Znojmo,
Obec 00568 1/593770 Blížkovice
00568 1 0 Ves Blížkovice dříve: Blížkovice I
00569 0 0 Městys Blížkovice dříve: Blížkovice II, podle názvů KÚ
Obec 16201 9/594873 Šanov
16198 5 0 Emin Zámeček dříve: Emin Zámek, podle mapy a historických lexikonů
Obec 17753 9/595047 Vedrovice
17753 9 0 Vedrovice dříve: Vedrovice I
19875 7 0 Zábrdovice dříve: Vedrovice II, podle názvů KÚ
Obec 19341 1/593711 Znojmo
06911 6 0 037 Konice dříve: Konice I, po zrušení ZSJ Konice II
3714 Žďár nad Sázavou,
Obec 17821 7/596973 Velká Bíteš
17822 5 0 003 Za loukama dříve: Janovice, část obce Janovice se nachází na jiném místě než dřívější ZSJ Janovice
3801 Bruntál,
Obec 07455 1/597520 Krnov
07465 9 0 011 Svatováclavská dříve: Zápotockého
3804 Nový Jičín,
Obec 10754 9/554171 Šenov u Nového Jičína
10753 1 0 001 Malá strana dříve: U náhonu
10754 9 0 002 Pod Salašem dříve: Šenov I
10757 3 0 005 U Sirkového lesa dříve: Průmyslový obvod
30509 0 0 006 Na vyhlídce dříve: Dukelská, celkové přerozdělení UO za účelem jejich zjednodušení a změna některých názvů na žádost obce
Obec 18576 1/554910 Vražné
18576 1 0 Vražné dříve: Dolní Vražné, po zrušení ZSJ Horní Vražné
3809 Šumperk,
Obec 16426 7/523704 Šumperk
16428 3 0 003 Reissova dříve: Dr. Reise, podle mapy
16429 1 0 004 Sanatorium I dříve: Sanatorium, po vzniku nové ZSJ Sanatorium II
31564 8 0 039 U čističky dříve: Šumperk-jih
3810 Vsetín,
Obec 08124 8/556866 Lhota u Vsetína
08124 8 0 Lhota u Vsetína dříve: Lhota, změna podle názvu obce a části obce
Obec 17901 9/545163 Velké Karlovice
17898 5 0 Tísňavy I dříve: Tísňavy
17899 3 0 Tísňavy II dříve: Malé Karlovice, návrat k názvům před revizí na základě žádosti obce, která změny odmítla
3811 Jeseník,
Obec 05792 4/536148 Javorník
00468 5 0 Kohout dříve: Chlum dříve Kohout podle mapy
Obec 05872 6/536385 Jeseník
05884 0 0 013 Železná hora dříve: Přední vršek

Jiné změny v souboru ZSJ
Při revizi ZSJ jsou nově vytvořeny souřadnice definičních bodů všech ZSJ.Jsou odečítány v měřítku 1:10 000 podle tradiční metodiky, tj.
jsou umísťovány uvnitř kompaktní zástavby ZSJ, pokud možno na rohovou budovu na křižovatce hlavních ulic, na městský úřad, školu,
kostel, nebo na křižovatku silnic, silnice s mostem, křižovatku lesních nebo polních cest nebo vrch kopce (kótu). Uvádí se s přesností na
metry (v ÚIR-ZSJ jsou dosud prezentovány ve stovkách metrů, ale připravuje se změna na metry).Od definičních bodů ZSJ jsou odvozeny
souřadnice definičních bodů všech ostatních jednotek (KÚ, obcí, zčásti částí obcí).
V současné verzi tedy zůstávají souřadnice na stovky metrů, u ZSJ po revizi jsou však nahrazeny novou, i když zaokrouhlenou hodnotou.
U všech definičních bodů ZSJ (a z nich odvozených definičních bodů KÚ a obcí) je kontrolou zajišťováno, že leží uvnitř digitálního zobrazení příslušného KÚ a obce v měřítku 1:10 000 i 1:50 000.
V současné verzi ÚIR-ZSJ jsou upraveny souřadnice definičních bodů většiny ZSJ.
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ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 01a
Největší rozsah změn v ZSJ v období listopad 2000 - únor 2001 se týká změn v dílech ZSJ. Tyto díly vyjadřují příslušnost objektů v ZSJ do
více částí obce. tyto změny jsou příliš detailní, aby bylo možno je zde
vypisovat. Veškeré prováděné změny jsou průběžně dokumentovány v rámci územní přípravy sčítání lidu ve spolupráci ČSÚ, MMR, ČÚZK
a Terplanu. V tomto přehledu uvádíme pouze hlavní změny v souboru ZSJ: nové ZSJ, zrušené ZSJ a ZSJ se změnou názvu a výjimečně
kódu.
Nové ZSJ
V období listopad 2000 - únor 2001 nejsou.
Zrušené ZSJ
Byla zrušena jedna ZSJ.

Na základě požadavku obce Chvatěruby v okrese Mělník.Obec doložila, že se podařilo dořešit dlouholetý problém přesahu cca 25 domů
obce Chvatěruby na KÚ Zlončice (obec Zlončice), úpravou hranice KÚ, která nabyla právní moci v listopadu 2000. Z těchto objektů byly
v rámci revize ZSJ vytvořena ZSJ 31941 4 0 Nové Zlončice v obci 05537 0/531511 Zlončice, v části obce 05537 9 Zlončice, na KÚ
65537 6 Zlončice. Na základě změny vymezení obce se ZSJ převádí do obce 05536 1/534846 Chvatěruby, části obce 05536 1 Chvatěruby, do KÚ 65536 8 Chvatěruby. Vzhledem k tomu, že ZSJ je s částí obce Chvatěruby zcela srostlá a jediným důvodem vymezení ZSJ
byla existence hranice KÚ, která nyní byla posunuta mimo zástavbu, ZSJ se ručí sloučením se ZSJ 05536 1 0 Chvatěruby.

ZSJ se změnou názvu
Došlo ke změně názvu u 19 ZSJ. Jedná se částečně o změny, vyvolané změnami v názvech částí obcí (většinou k 1.1.2001), částečně
dodatečné (nebo dodatečně publikované) změny z revize ZSJ. Uveden kód (starý) a název okresu, kód obce, kontrolní znak, identifikační
číslo základní územní jednotky (kód obce dle ČSÚ), kód ZSJ, kontrolní znak, díl ZSJ, číslo urbanistického obvodu, název ZSJ, dřívější název ZSJ.

KODOK,NAZOK,KODOB,KO/IČOB, NAZOB KODZSJ,KZ,DIL,(CUO),NAZZSJ, dřívější NAZZSJ
3100 Praha,
Obec 12702 7/554782 Praha ;
12834 1 0 124 Dobronická, dříve Libušská A, 1582 6 0 124 Dobronická B, dříve Libušská B,13025 7 0 293 Ortenovo náměstí, dříve
Dimitrovovo náměstí, 13104 1 0 360 Hloubětín-Kolbenova, dříve Hloubětín-Fučíkova,30684 3 0 624 V Píšovicích A, dříve V Pišovicích A, 31605 9 0 624 V Píšovicích B, dříve V Pišovicích B.
3206 Mělník,
Obec 19631 2/529575 Medonosy;
18166 8 1,2 Nové Osinalice, dříve Osinaličky - při revizi byla ZSJ Nové Osinalice přejmenována na Osinaličky podle názvu části obce,
1.2.2001 vznikla nová část obce Nové Osinalice, byl proto obnoven původní název
3211 Příbram,
Obec 16019 9/541397 Svatý Jan;
16014 8 0 Drážkov, dříve Dražkov - podle změny v názvu části obce od 1.1.2001,
16017 2 0 Řadovy, dříve Radov - podle změny v názvu části obce: část obce Brzina a Radov byla rozdělena na dvě samostatné části
obce: Brzina, Řadovy od 1.1.2001.
3302 Český Krumlov,
Obec 09531 1/545627 Mirkovice;
09534 6 0 Žaltice, dříve Žalčice- podle změny názvu části obce od 1.1.2001,
09532 0 0 Žaltické Samoty, dříve Žalčické Samoty - podle změny názvu části obce Žalčice na Žaltice od 1.1.2001.
3303 Jindřichův Hradec,
Obec 13937 8/547069 Rapšach;
19861 7 0 Nová Ves u Klikova, dříve Nová Ves - podle názvu nové části obce od 1.1.2001.
3304 Pelhřimov,
Obec 04932 8/547999 Humpolec;
04943 3 0 012 Pod Dálnicí, dříve Na dálnici - změna názvu provedena při revizi ZSJ, dodatečné publikování.
3305 Písek,
Obec 02417 1/549347 Čížová;
02419 8 0 Nová Ves dříve Nová Ves u Čížové - změna podle názvu části obce.
3605 Náchod,
Obec 13941 6/574376 Rasošky;
13940 8 0 Dolní Ples t. Vodní Ples, dříve Dolní Ples - změna podle názvu části obce.
3703 Brno-venkov,
Obec 13563 1/583715 Příbram na Moravě;
13563 1 0 Příbram na Moravě, dříve Příbram - změna podle názvu části obce, která je jedinou částí obce v nové obci.
3712 Vyškov,
Obec 18857 3/592889 Vyškov;
18874 3 0 018 Sídliště Osvobození, dříve Pazderna - změna názvu vyvolána skutečností, že část obce Pazderna leží jinde (dodatečná
oprava z revize ZSJ).
3806 Opava,
Obec 03649 8/506753 Háj ve Slezsku;
19874 9 0 Háj ve Slezsku-Smolkov, dříve Háj ve Slezsku - změna názvu vyvolána skutečností, že část obce Háj ve Slezsku leží jinde
(dodatečná oprava z revize ZSJ).
3811 Jeseník,
Obec 06740 7/557218 Kobylá nad Vidnavkou;
06740 7 0 Kobylá nad Vidnavkou, dříve Kobylá - změna podle názvu části obce, která je jedinou částí obce v nové obci.

Jiné změny v souboru ZSJ
Při revizi ZSJ jsou nově vytvořeny souřadnice definičních bodů všech ZSJ. Jsou odečítány v měřítku 1:10 000 podle tradiční metodiky, tj.
jsou umísťovány uvnitř kompaktní zástavby ZSJ, pokud možno na rohovou budovu na křižovatce hlavních ulic, na městský úřad, školu,
kostel, nebo na křižovatku silnic, silnice s mostem, křižovatku lesních nebo polních cest nebo vrch kopce (kótu). Uvádí se s přesností na
metry (zaokrouhlené na desítky metrů) a od nich budou odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních jednotek.
V současné verzi zůstávají souřadnice na stovky metrů, u ZSJ po revizi jsou však nahrazeny novou, i když zaokrouhlenou hodnotou. U
všech definičních bodů ZSJ (a z nich odvozených definičních bodů KÚ a obcí) je kontrolou zajištěno, že leží uvnitř digitálního zobrazení
příslušného KÚ a obce v měřítku 1:10 000 i 1:50 000.
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ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 01b
Vůči předchozí verzi žádná ZSJ nevznikla ani nezanikla. To je v souladu s pravidlem, že v intercenzálním období by se soubor ZSJ měl
měnit pouze výjimečně.
Změnila se příslušnost jedné ZSJ do obce:
KODOK,KODZSJ,KK,NAZZSJ,KODOB,KO/IČOB, NAZOB, dřívější obec:
3810 09013 6 Bystřička-nad hrází (dřívější název: Malá Lhota-u přehrady), nyní v obci 01714 1/541711 Bystřička, dříve v obci 17854
3/545147 Velká Lhota. Změna provedena ještě v rámci revize ZSJ na základě požadavku ČSÚ a OkÚ Vsetín s účinností k 1.3.2001.

Změnil se název několika ZSJ, většinou ve vazbě na změnu názvu části obce:

KODOK,KODZSJ,KK,NAZZSJ dřívější NAZZSJ KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3206 06675 5 Kly-Hoření Vinice Kelské Vinice I 06677 0/534897 Kly od 23.8.2001, podle názvu nové části obce,
3206 06676 7 Kly-Dolní Vinice Kelské Vinice II 06677 0/534897 Kly od 23.8.2001, podle názvu nové části obce,
3206 06677 7 Kly-obec
Kly 06677 0/534897 Kly od 23.8.2001, podle nového názvu části obce,
3206 06674 7 Kly-Větrušice
Kelské Větrušice 06677 0/534897 Kly od 23.8.2001, podle názvu nové části obce,
3206 06678 5 Kly-Záboří
Záboří 06677 0/534897 Kly od 23.8.2001, podle nového názvu části obce,
3307 09775 3 Hajská
Hájská 15591 8/550787 Strakonice od 14.2.2001 (dodatečné oznámení) podle rozhodnutí obce,
3502 02133 5 Huníkov-sever
Huníkov 02128 8/562394 Česká Kamenice od 1.3.2001, doplňková změna revize ZSJ,
3502 02134 3 Huníkov
Huníkov-Sedlo 02128 8/562394 Česká Kamenice od 1.3.2001, doplňková změna revize ZSJ,
3701 01302 9 Brťov u Velkých Opatovic Brťov 17923 0/582646 Velké Opatovice od 1.3.2001, podle nového názvu části obce,
3802 17102 5 Konská-Pod Osůvkou Osůvky 17089 5/598810 Třinec od 1.3.2001, doplňková změna revize ZSJ, konzultována s
ČSÚ a MěÚ Třinec,
3802 17108 2 Český Puncov-Osůvky Český Puncov 17089 5/598810 Třinec od 1.3.2001, doplňková změna revize ZSJ, konzultována
s ČSÚ a MěÚ Třinec,
3810 09013 6 Bystřička-nad hrází;Malá Lhota-u přehrady;017141/541711 Bystřička od 1.3.2001, doplňková změna revize ZSJ, na základě požadavku ČSÚ a OkÚ Vsetín.

Došlo k úpravě (většinou malé) souřadnic definičního bodu některých ZSJ ve vazbě na úpravu souřadnic definičního bodu části obce.
Byla aktualizována příslušnost do mapy 1:50 000.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 02a
Vznikla jedna nová ZSJ:

32224 5 0 Dolní Podhájí, v obci 15707 4/530689 Struhařov (okres Benešov). ZSJ je shodná s novým vymezením části obce 40154 4
Dolní Podhájí (po odčlenění nově vytvořené části Horní Podhájí) a je současně vymezena hranicí druhého (odloučeného) polygonu k.ú.
75705 5 Myslíč, který chyběl v podkladech pro územní přípravu SLDB 2001. Tato změna představuje zpětnou opravu územního členění
k datu SLDB 2001, je však nezbytná pro dodržení metodické zásady, že ZSJ nemohou přesahovat přes hranice k.ú. Nová ZSJ je shodná s dosavadním dílem 1 ZSJ 15706 6 1 Skalice. Předpokládá se, že ČSÚ začlení tuto změnu do územní přípravy SLDB 2001.

Změnil se název několika ZSJ, jednak ve vazbě na změnu názvu obce nebo části obce, jednak jako výsledek kontroly, která zjistila několik
duplicitních názvů ZSJ v rámci obce, i když v rámci různých městských částí resp. městských obvodů (Praha, Ostrava). Duplicitní názvy
byly odstraněny tím způsobem, že každý z dvojice názvů byl prověřen z hlediska vhodnosti změny a z hlediska možnosti nalézt nový
vhodný název. Např. ze dvou ZSJ s názvem Újezd v Praze byl název ponechán té ZSJ, která odpovídá městské části Praha-Újezd apod.
KODOK,KODZSJ,KK,NAZZSJ dřívější NAZZSJ KODOB,KO/ICOB,NAZOB (městská část v Praze, městský obvod v Ostravě)
3100 31627 0 0 Cholupická bažantnice dříve Bažantnice 12702 7/554782 Praha, MČ Praha 12, od 28.2.2002, odstranění duplicitních
názvů
3100 12903 8 0 Na Újezdě dříve Újezd 12702 7/554782 Praha, MČ Praha 5, od 28.2.2002, odstranění duplicitních názvů
3100 30623 1 0 Luka dříve Za humny 12702 7/554782 Praha, MČ Praha 13, od 28.2.2002, odstranění duplicitních názvů
3100 08396 8 0 Lipany-Kazín dříve Lipany 12702 7/554782 Praha, MČ Praha-Lipence, od 28.2.2002, odstranění duplicitních názvů
3100 31664 4 0 Na pískách dříve Nad vinicí 12702 7/554782 Praha, MČ Praha-Řeporyje, od 28.2.2002, odstranění duplicitních názvů
3100 31738 1 0 Nad Vinicí dříve Nad vinicí 12702 7/554782 Praha, MČ Praha-Dolní Počernice, od 28.2.2002, oprava (je tam místní
část Vinice)
3100 30656 8 0 Eden dříve U stadiónu 12702 7/554782 Praha, MČ Praha 10, od 28.2.2002, odstranění duplicitních názvů
3202 14900 4 0 Leč dříve Skuhrovská Leč 14901 2/531740 Skuhrov, od 16.10.2001, podle změny názvu části obce,
3303 04564 1 0 Pejdlova Rosička dříve Rosička 05757 6/546500 Jarošov nad Nežárkou, od 6.9.2001, podle změny názvu části obce
3404 02391 4 0 Čímice dříve Čimice 02391 4/578495 Čímice, od 1.1.2002, podle změny názvu obce,
3503 18247 8 0 Sedlec u Radonic dříve Sedlec 13828 2/563323 Radonice, od 1.1.2002, podle změny názvu části obce,
3803 31956 2 0 U Stonávky-jih dříve U Stonávky 06382 7/598917 Karviná, od 28.2.2002, odstranění duplicitních názvů
3807 11423 5 0 Kunčice-za humny dříve Za humny 11352 2/554821 Ostrava, MO Slezská Ostrava, od 28.2.2002, odstranění duplicitních názvů
3810 19377 1 0 Randusky dříve Randúsky 19378 0/545252 Zubří, od 28.2.2002, oprava diakritiky.

Změnila se příslušnost šesti ZSJ do obce (od 1.1.2002):
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB
3404 02099 1 Jíno
3404 02100 8 Kaliště
3404 02101 6 Stropčice
3410 00254 2 Lom u Stříbra
3602 12582 2 Popovice
3714 00495 2 Prosatín

Změnila se příslušnost ZSJ do částí obcí:

KODOB,KO/IČOB,nová obec
16462 3/557200 Švihov
16462 3/557200 Švihov
16462 3/557200 Švihov
00253 4/560723 Benešovice
17075 5/571059 Třesovice
07768 2/595985 Kuřimská Nová Ves

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,název ZSJ,
nyní v části obce,
3201 15703 1 1 Budkov
15703 1 Budkov
3201 15703 1 2 Budkov
41566 9 Pecínov
3201 15704 0 1 Horní Podhájí
15704 0 Horní Podhájí
3201 15704 0 2 Horní Podhájí
41565 1 Hliňánky
3201 15706 6 1 Skalice
15706 6 Skalice
3201 15706 6 2 Skalice
41564 2 Babčice
všechny ZSJ v obci Struhařov od 1.1.2002, podrobněji viz DÍLY ZSJ
3202 14900 4 0 Leč
14900 4 Leč
3302 13592 5 0 Všeměry
13592 5 Všeměry
3306 13275 6 0 Stádla
13275 6 Stádla
3306 13276 4 0 Volovice
13276 4 Volovice

KODOB,KO/IČOB,dříve obec
02099 1/542245 Jíno,
02100 8/542261 Kaliště,
02101 6/542300 Stropčice,
15783 0/561215 Stříbro,
10247 4/570451 Nechanice,
00495 2/549819 Prosatín.
dříve v části obce
15706 6 Skalice
15706 6 Skalice
40154 4 Dolní Podhájí
40154 4 Dolní Podhájí
40154 4 Dolní Podhájí
15706 6 Skalice
14898 9 Hatě
16.10.2001
13584 4 Dubová 22.11.2001
13273 0 Kahov
1.1.2002
13273 0 Kahov
1.1.2002
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3407 09150 2 0 Radějov
3503 18247 8 0 Sedlec u Radonic
3505 00389 1 0 Domaslavice
3609 01473 7 0 Česká Dlouhá
3609 01474 5 0 Moravská Dlouhá
3609 01475 3 0 Muzlov
3609 01476 1 0 Zářečí
3707 30414 0 1 Vysoký kámen
3809 08511 1 2 Líšnice

09150 2 Radějov
09148 1 Lipí
1.2.2002
18247 8 Sedlec u Radonic
18242 7 Kadaňský Rohozec 1.1.2002
00389 1 Domaslavice
00390 5 Vlčetín 1.12.2001
01472 9 Březová nad Svitavou 41122 1 Dlouhá 1.1.2002
01472 9 Březová nad Svitavou 41122 1 Dlouhá 1.1.2002
01472 9 Březová nad Svitavou 41122 1 Dlouhá 1.1.2002
01472 9 Březová nad Svitavou 01476 1 Zářečí
1.1.2002
15790 2 Antonínův Důl
05991 9 Pávov
28.2.2002 podrobněji viz DÍLY ZSJ
08511 1 Líšnice
41474 3 Paseky 1.1.2002 podrobněji viz DÍLY ZSJ

Změnila se příslušnost dvou ZSJ do katastrálního území:

KODOK,KODZSJ,KZ,název ZSJ nyní v k.ú.
3207 01403 6 Kurovodice 61404 1 Olšina
3207 01404 4 Olšina
61404 1 Olšina
drobněji viz

dříve v k.ú.
61401 7 Březina u Mnichova Hradiště
61401 7 Březina u Mnichova Hradiště v důsledku vzniku nového k.ú. Olšina - po-

Všechny souřadnice definičních bodů se uvádí s přesností na 1 m (dříve na 100 m).
Byla upravena položka MAPA - je to umístění definičního bodu části obce - dříve v ZM50 (Základní mapa 1:50 000), nyní ZM10 (Základní
mapa 1:10 000).
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 02b
V období únor-srpen 2002 žádná ZSJ nevznikla ani nezanikla, což je v souladu s pravidlem, že v intercenzálním období se soubor ZSJ
mění minimálně a reaguje pouze na změny v administrativním a územně technickém členění státu.
Změnil se název několika ZSJ ve vazbě na změnu názvu obce nebo části obce:
KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, dřívější NAZZSJ, KODOB,KO,/ICOB,NAZOB, změna od:
3209 06243 0 0 Ládeves Ládvec 06242 1/538299 Kamenice, od 12.2.2002, podle změny názvu části obce,
3503 03072 4 0 Nová Víska Nová Víska u Domašína 03069 4/563048 Domašín, od 1.4.2002, podle názvu nově vytvořené části obce,
3711 19724 6 0 Žítková Žitková 19724 6/592871 Žítková, od 1.5.2002, podle změny názvu obce a části obce.

Změnila se příslušnost ZSJ do částí obcí:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,
3409 07332 6 0 Hraničná
3503 03072 4 0 Nová Víska
3713 04285 4 0 Domčice
3809 18837 9 0 Žleb

NAZZSJ, nyní v části obce,
07332 6 Hraničná
03072 4 Nová Víska
04286 2 Horní Dunajovice
18837 9 Žleb

dříve v části obce
07333 4 Krásná,
03070 8 Louchov,
04285 4 Domčice,
18836 1 Vysoké Žibřidovice.

ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 03a
Vznikly tři nové ZSJ v rámci údržby soustavy ZSJ, tj. zejména promítání změn v hranicích katastrálních území, obcí, městských částí a
městských obvodů, případně částí obce:

32226 1 0 (CUO 101) Křimice-východ, v obci 12198 3/554791 Plzeň, patří do části obce 07619 8 Křimice, leží na KÚ 73741 9 Radčice
u Plzně a na ÚTJ 92226 9 Radčice u Plzně-Křimice a patří do MO 55473 Plzeň 7-Křimice, s účinností od roku 1.1.2002 (dodatečné
oznámení),
32227 0 0 (CUO 102) Radčice-Pod Kyjovem, v obci 12198 3/554791 Plzeň, patří do části obce 13741 3 Radčice, leží na KÚ 67619 7
Křimice a na ÚTJ 92227 7 Křimice-Radčice a patří do MO 554766 Plzeň 5-Radčice, s účinností od roku 1.1.2002 (dodatečné oznámení),
32228 8 0 (UO 019) K Čertovině, v obci 03930 6/571393 Hlinsko, z nového dílu, vyčleněného z dosavadní ZSJ 03937 3 0 K Čertovině,
který patří do části obce 40994 4 Hlinsko a leží na KÚ 63930 3 Hlinsko v Čechách, s účinností od 16.12.2002.

Zaniklo 121 ZSJ, z toho 120 ve vojenských újezdech v důsledku zániku 119 KÚ.
V rámci metodiky revize ZSJ pro potřeby územní přípravy SLDB 2001 bylo požadováno, aby, s ohledem na využití technologií GIS, v žádném případě vymezení ZSJ nepřesahovalo přes hranice KÚ, jinými slovy, aby v každém KÚ byla minimálně jedna ZSJ. Aplikování metodiky vedlo k tomu, že v rámci vojenských újezdů byly všechny KÚ přeměněny na jednotlivá ZSJ, i když jsme věděli, že většina z nich bude
prázdná.
Po zrušení 119 KÚ ve třech vojenských újezdech se objevil velmi závažný problém. Bylo zřejmé, že většina prázdných ZSJ, odpovídajících
zrušeným KÚ, by měla být zrušena. Otázkou bylo, které ZSJ ponechat a jak jsou tyto ponechané ZSJ skladebné do nových KÚ. Přitom bylo potřeba tuto operaci provést, i když pod časovým tlakem, protože není možné v soustavě číselníků zrušit KÚ a současně neopravit vazby ZSJ vůči zrušeným KÚ.
Po velmi složitých, a ne zcela ještě ukončených zjišťováních, které ze ZSJ jsou osídleny, byl připraven následující návrh, s tím, že není vyloučeno, že při převodu jednotlivých budov do nových ZSJ, které provádí registr sčítacích obvodů ČSÚ v rámci výše zmíněného doplňování, se návrh ještě může upravit. Pak by se to řešilo tím, že některá ZSJ by se ještě dodatečně zrušila, nebo naopak zrušená ZSJ by se obnovila. Díky dobré spolupráci pracovníků v újezdních úřadech však následující návrh je dosti dobře podložen:
Ve vojenském újezdu Brdy (okres Příbram) se navrhuje z 39 ZSJ zrušit 34 a ponechat 5 ZSJ, shodných s 5 ponechanými KÚ. Území vojenského újezdu totiž není osídleno s výjimkou jednotlivých budov na okrajích prostoru. Účinnost změn ZSJ je podle účinnosti změn v KÚ
od 1.2.2003.
Ve vojenském újezdu Hradiště (okres Karlovy Vary) se navrhuje z 80 ZSJ zrušit 68 a ponechat 12 ZSJ, skladebných do 5 ponechaných
KÚ. Účinnost změn je pracovně zapsána k 1.1.2003.
Ve vojenském újezdu Libavá (okres Olomouc) se navrhuje z 25 ZSJ zrušit 17 a ponechat 8 ZSJ, skladebných do 5 ponechaných KÚ.
Účinnost změn je podle účinnosti změn v KÚ od 16.12.2002.
Pro zrušené ZSJ je uvedeno, pro potřeby SLDB 2001, začlenění původních ZSJ do nových podle příslušnosti místa se zástavbou (jednotlivé budovy, kterých není dost pro ponechání ZSJ) nebo s původní zástavbou (zbylé ZSJ označeny *):
Ve vojenském újezdu Brdy (okres Příbram):
KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ původní
3211 39001 1 0 Baština
3211 39053 4 0 Baštinka
3211 39054 2 0 Borovno I
3211 39201 4 0 Bratkovice I
3211 39202 2 0 Buková I
3211 39203 1 0 Čenkov I
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KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ nové
*) 39059 3 0 Hrachoviště
39001 1 0 Baština
-> 39062 3 0 Kolvín
39001 1 0 Baština
39073 9 0 Záběhlá
39059 3 0 Hrachoviště

3211 39055 1 0 Číčov I
3211 39056 9 0 Dobřív I
3211 39204 9 0 Dominikální Paseky I
3211 39205 7 0 Drahlín I
3211 39057 7 0 Felbabka I
3211 39058 5 0 Hořice I
3211 39059 3 0 Hrachoviště
3211 39060 7 0 Hvozdec I
3211 39061 5 0 Chaloupky I
3211 39206 5 0 Jince I
3211 39062 3 0 Kolvín
3211 39207 3 0 Křešín I
3211 39063 1 0 Kvaň I
3211 39208 1 0 Láz I
3211 39064 0 0 Malá Víska I
3211 39065 8 0 Mirošov I
3211 39066 6 0 Míšov I
3211 39209 0 0 Nepomuk I
3211 39210 3 0 Obecnice I
3211 39211 1 0 Ohrazenice I
3211 00981 4 0 Padrť
3211 39067 4 0 Podluhy I
3211 39212 0 0 Sádek I
3211 39068 2 0 Skořice I
3211 39069 1 0 Strašice I
3211 39070 4 0 Štítov I
3211 39071 2 0 Těně I
3211 39072 1 0 Trokavec I
3211 39075 5 0 Velcí
3211 39213 8 0 Věšín I
3211 39214 6 0 Vranovice I
3211 39073 9 0 Záběhlá
3211 39074 7 0 Zaječov I

39062 3 0 Kolvín
39062 3 0 Kolvín
39001 1 0 Baština
39001 1 0 Baština
39059 3 0 Hrachoviště
39062 3 0 Kolvín
*) 39059 3 0 Hrachoviště
39059 3 0 Hrachoviště
39059 3 0 Hrachoviště
39059 3 0 Hrachoviště
*) 39062 3 0 Kolvín
39059 3 0 Hrachoviště
39071 2 0 Těně I
39001 1 0 Baština
39059 3 0 Hrachoviště
39062 3 0 Kolvín
39062 3 0 Kolvín
39073 9 0 Záběhlá
39001 1 0 Baština
39059 3 0 Hrachoviště
území: 39062 3 0 Kolvín
data: 39059 3 0 Hrachoviště
39059 3 0 Hrachoviště
39001 1 0 Baština
39062 3 0 Kolvín
39071 2 0 Těně I
39062 3 0 Kolvín
*) 39071 2 0 Těně I
39062 3 0 Kolvín
39059 3 0 Hrachoviště
39073 9 0 Záběhlá
39073 9 0 Záběhlá
*) 39073 9 0 Záběhlá
39071 2 0 Těně I

Pozn.:
1) Nová ZSJ Baština leží mimo území bývalé ZSJ Baština, proto byly změněny souřadnice definičního bodu (použit definiční bod bývalé
ZSJ Baštinka).
2) Problém tvoří ZSJ Padrť, která "zdědila" kód po bývalém nerozděleném KÚ a tím i ZSJ Brdy z dob, kdy v rámci všech vojenských újezdů bylo uváděno pouze jedno KÚ a jedna ZSJ. Přitom v KÚ Padrť je pouze Padrťský rybník, lesy a louky, takže by neměla být dědicem dat
z roku 1991. Proto se "nástupnickou" ZSJ z hlediska dat stává ZSJ 39059 3 0 Hrachoviště, kde se vyskytuje většina rozptýlené zástavby
ve vojenském újezdu.
Ve vojenském újezdu Hradiště (okres Karlovy Vary):
KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ původní
3403 31792 6 0 Albeřice
3403 31793 4 0 Bražec
3403 39078 0 0 Březina
3403 39231 6 0 Březina (Korunní 1)
3403 39237 5 0 Březina (Luka 1)
3403 39238 3 0 Březina (Luka 3)
3403 39234 1 0 Březina (Stružná 1)
3403 39235 9 0 Březina (Stružná 3)
3403 39232 4 0 Březina (Šemnice 1)
3403 39236 7 0 Březina (Těšetice 1)
3403 39239 1 0 Březina (Valeč 1)
3403 39233 2 0 Březina (Žalmanov 1)
3403 39079 8 0 Činov
3403 39080 1 0 Dlouhá
3403 39081 0 0 Dlouhý Luh
3403 39082 8 0 Dobřenec 1
3403 31794 2 0 Dolní Lomnice
3403 39083 6 0 Doupov
3403 39084 4 0 Doupovské Mezilesí
3403 39085 2 0 Háj
3403 39086 1 0 Heřmanov
3403 39087 9 0 Hluboká
3403 39088 7 0 Holetice
3403 39089 5 0 Horní Lomnice
3403 04746 5 0 Hradiště
3403 39090 9 0 Humnice
3403 39091 7 0 Hůrka
3403 39092 5 0 Javorná
3403 39093 3 0 Jeseň
3403 39094 1 0 Jindřichov
3403 39095 0 0 Jírov
3403 39096 8 0 Kadaňský Rohozec 1
3403 39097 6 0 Kojetín 1
3403 39098 4 0 Konice 1

KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ nové
*) 31792 6 0 Albeřice
*) 31793 4 0 Bražec
39124 7 0 Radošov
*) 39231 6 0 Korunní
39124 7 0 Radošov
31792 6 0 Albeřice
31793 4 0 Bražec
31793 4 0 Bražec
31793 4 0 Bražec
31793 4 0 Bražec
39110 7 0 Bukovina
31793 4 0 Bražec
31793 4 0 Bražec
31793 4 0 Bražec
39038 1 0 Žďár
39110 7 0 Bukovina
*) 31794 2 0 Dolní Lomnice
*) 39083 6 0 Doupov
31793 4 0 Bražec
39038 1 0 Žďár
39083 6 0 Doupov
39038 1 0 Žďár
31792 6 0 Albeřice
31794 2 0 Dolní Lomnice
31793 4 0 Bražec
39038 1 0 Žďár
39038 1 0 Žďár
31793 4 0 Bražec
39110 7 0 Bukovina
39038 1 0 Žďár
39124 7 0 Radošov
39038 1 0 Žďár
39038 1 0 Žďár
39032 1 0 Tureč
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3403 39099 2 0 Kotvina 1
3403 39100 0 0 Kozlov
3403 39101 8 0 Krupice 1
3403 39102 6 0 Lestkov 1
3403 39103 4 0 Lipoltov
3403 39104 2 0 Litoltov
3403 39105 1 0 Lochotín
3403 31795 1 0 Lučiny
3403 39107 7 0 Maleš
3403 39108 5 0 Malý Hlavákov
3403 39109 3 0 Martinov
3403 39110 7 0 Mětikalov
3403 39111 5 0 Mlýnská
3403 39112 3 0 Nová Ves 1
3403 39113 1 0 Obrovice
3403 39114 0 0 Okounov 1
3403 39115 8 0 Oleška
3403 39116 6 0 Oslovice 1
3403 39117 4 0 Ostré
3403 39119 1 0 Pastviny
3403 39118 2 0 Pastviny 2
3403 39120 4 0 Petrov
3403 39121 2 0 Podbořanský Rohozec 1
3403 39122 1 0 Prachomety
3403 39123 9 0 Radnice
3403 39124 7 0 Radošov
3403 39125 5 0 Ratiboř
3403 39126 3 0 Růžová
3403 39127 1 0 Řednice
3403 39128 0 0 Sedlec 2
3403 39129 8 0 Stará Ves
3403 39130 1 0 Suchý Důl 1
3403 39027 5 0 Svatobor
3403 39028 3 0 Tis u Luk
3403 39029 1 0 Tocov
3403 39030 5 0 Trmová
3403 39031 3 0 Tunkov
3403 39032 1 0 Tureč
3403 39033 0 0 Valov
3403 39034 8 0 Velká Lesná 2
3403 39035 6 0 Víska
3403 39036 4 0 Vlkaň 1
3403 39037 2 0 Zakšov
3403 39038 1 0 Žďár
3403 39039 9 0 Ždov 1
3403 39040 2 0 Žebletín

39038 1 0 Žďár
39038 1 0 Žďár
39083 6 0 Doupov
39038 1 0 Žďár
39231 6 0 Korunní
39038 1 0 Žďár
31792 6 0 Albeřice
*) 31795 1 0 Lučiny
39038 1 0 Žďár
31792 6 0 Albeřice
39038 1 0 Žďár
*) 39110 7 0 Bukovina
39027 5 0 Svatobor
39110 7 0 Bukovina
39038 1 0 Žďár
39083 6 0 Doupov
39038 1 0 Žďár
39038 1 0 Žďár
39038 1 0 Žďár
39083 6 0 Doupov
39038 1 0 Žďár
39231 6 0 Korunní
39110 7 0 Bukovina
39124 7 0 Radošov
39038 1 0 Žďár
*) 39124 7 0 Radošov
39038 1 0 Žďár
39038 1 0 Žďár
39124 7 0 Radošov
39032 1 0 Tureč
39027 5 0 Svatobor
39038 1 0 Žďár
*) 39027 5 0 Svatobor
39124 7 0 Radošov
39083 6 0 Doupov
39038 1 0 Žďár
39083 6 0 Doupov
*) 39032 1 0 Tureč
31793 4 0 Bražec
39038 1 0 Žďár
39083 6 0 Doupov
39038 1 0 Žďár
31794 2 0 Dolní Lomnice
*) 39038 1 0 Žďár
39038 1 0 Žďár
39038 1 0 Žďár

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ původní
3805 39006 2 0 Bělá
3805 39007 1 0 Čermná
3805 39008 9 0 Dřemovice
3805 32066 8 0 Heroltovice
3805 39010 1 0 Heřmánky
3805 39011 9 0 Jestřabí
3805 32067 6 0 Kozlov
3805 32068 4 0 Luboměř pod Strážnou
3805 39012 7 0 Mastník
3805 09342 4 0 Město Libavá
3805 39013 5 0 Milovany
3805 39014 3 0 Nepřívaz
3805 39015 1 0 Nová Ves
3805 39016 0 0 Olejovice
3805 39002 0 0 Olověná
3805 39017 8 0 Předměstí Libavá
3805 39018 6 0 Ranošov
3805 39019 4 0 Rudoltovice
3805 32069 2 0 Slavkov
3805 39021 6 0 Smilov

KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ nové
32066 8 0 Heroltovice
*) 39007 1 0 Čermná
09342 4 0 Město Libavá
*) 32066 8 0 Heroltovice
39007 1 0 Čermná
39025 9 0 Velká Střelná
*) 32067 6 0 Kozlov
*) 32068 4 0 Luboměř pod Strážnou
09342 4 0 Město Libavá
*) 09342 4 0 Město Libavá
39007 1 0 Čermná
39025 9 0 Velká Střelná
39007 1 0 Čermná
09342 4 0 Město Libavá
39019 4 0 Rudoltovice
09342 4 0 Město Libavá
32067 6 0 Kozlov
*) 39019 4 0 Rudoltovice
*) 32069 2 0 Slavkov
09342 4 0 Město Libavá

Poznámka.:
1) Nyní rušená ZSJ 39081 0 0 Dlouhý Luh byla v předchozí verzi ÚIR-ZSJ nesprávně uváděna pod názvem Dlouhý (chyba tisku).
2) Mění se název ZSJ 39231 6 0 Březina (Korunní 1) na nový název Korunní. Mění se název ZSJ 39110 7 0 Mětikalov na nový název Bukovina. Změny provedeny podle údajů újezdního úřadu vojenského újezdu.
3) Mezi zrušenými ZSJ je též ZSJ 04746 5 0 Hradiště, která jakožto jediná ze zrušených existovala při SLDB 1991 a současně je nositelem kódu obce a části obce (vojenský újezd Hradiště se nečlení na části, z hlediska územní identifikace tedy zahrnuje jedinou část obce,
kódem i názvem shodnou s obcí). Protože žádné z osídlených míst nemá název Hradiště (je to název kopce), ZSJ se ruší a obyvatelstvo v
předchozích sčítáních lidu se převádí do ZSJ 31793 4 0 Bražec.
Ve vojenském újezdu Libavá (okres Olomouc):
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3805 39022 4 0 Stará Voda
3805 39023 2 0 Údolná
3805 39024 1 0 Varhošť
3805 39025 9 0 Velká Střelná
3805 39026 7 0 Vojnovice

39019 4 0 Rudoltovice
39019 4 0 Rudoltovice
39025 9 0 Velká Střelná
*) 39025 9 0 Velká Střelná
39019 4 0 Rudoltovice

Poznámka.:
1) Určitým problémem je skutečnost, že kromě ZSJ, shodných s částmi obce (Heroltovice, Kozlov, Luboměř pod Strážnou a Slavkov) byly
všechny ostatní ZSJ vedeny formálně jako součást části obce Město Libavá, i když nešlo územně o souvislý prostor. Protože nové ZSJ
jsou územně souvislé, jsou zaniklé ZSJ připojeny k nejbližší ponechané ZSJ na stejném KÚ. Problém by nastal, pokud by se zjistilo, že tyto ZSJ nejsou prázdné, jak tvrdí pracovnice újezdního úřadu. Jedná se zejména o bývalé ZSJ Bělá,Nepřívaz, Ranošov.
Jedinou zrušenou ZSJ mimo vojenské újezdy je:

ZSJ 32074 9 0 Domkov (oddělená část) v obci 13388 4/574350 Provodov-Šonov (okres Náchod), která patřila do části obce 13389 2
Šeřeč a ležela na KÚ 73391 1 Domkov. ZSJ byla vytvořena v roce 2000 při revizi ZSJ v rámci územní přípravy SLDB 2001 na základě
požadavku ČSÚ, že každá územní jednotka, ohraničená hranicí KÚ, musí obsahovat alespoň jednu ZSJ. Dle tohoto metodického pravidla byly mezi ZSJ zařazeny nejen všechny tzv. prázdné KÚ, ale i oddělené části KÚ, třeba neobydlené. KÚ Domkov bylo dříve rozděleno
plochou vodní nádrže Rozkoš do dvou nesouvislých ploch. Aktualizace hranic KÚ Zeměměřickým úřadem pro rok 2002 ukázala, že
změnou hranice KÚ došlo ke splynutí obou ploch. Zrušení ZSJ nemá žádné dopady, protože bylo neobydlené.

Změnil se název 4 ZSJ:

KODOK,KODZSJ,KK,NAZZSJ dřívější NAZZSJ , KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3403 39110 7 0 Bukovina
Mětikalov 04746 5/555177 Hradiště, podle podkladů újezdního úřadu vojenského újezdu, název podle
bývalého KÚ byl nahrazen názvem osídlené místní části, od 1.1.2003,
3403 39231 6 0 Korunní
Březina (Korunní 1) 04746 5/555177 Hradiště, podle podkladů újezdního úřadu vojenského újezdu,
název podle oddělené části bývalého KÚ byl nahrazen názvem osídlené místní části, od 1.1.2003,
3502 08012 7 0 Hoštice nad Labem, dříve Hoštice 02492 9/562335 Děčín, podle nově vytvořené části obce Děčín XXIX-Hoštice nad
Labem, od 1.1.2003,
3503 03937 3 Čertovina
K Čertovině 03930 6/571393 Hlinsko, rozdělením původní ZSJ 03937 3 Čertovina na dvě ZSJ, přičemž ZSJ, která tvoří novou část obce 03937 3 Čertovina si ponechává kód a mění název tak, aby byl shodný s názvem části obce,
druhá ZSJ si ponechává název K Čertovině a dostává nový kód 32228 8 0 (viz nové ZSJ), od 16.12.2002,

Změnila se příslušnost 8 ZSJ do obce:
S účinností od 1.1.2002 (dodatečné oznámení):
KODOK,KODZSJ,KZ,NAZZSJ
3703 31932 5 Závist

S účinností od 1.11.2002:

KODOK,KODZSJ,KZ,NAZZSJ
3212 04585 3 Brant
3212 04586 1 Hostokryje

S účinností od 1.1.2003:

KODOK,KODZSJ,KZ,NAZZSJ
3202 18984 7 Zahořany
3405 08094 2 Lhota
3405 09081 6 Dolní Vlkýš
3405 09082 4 Malesice
3611 03094 5 Domoradice

KODOB,KO/IČOB,nová obec
16749 1/584002 Předklášteří

KODOB,KO/IČOB,dříve obec
16737 1/584002 Tišnov;

KODOB,KO/IČOB,nová obec
14752 4/542377 Senomaty
14752 4/542377 Senomaty

KODOB,KO/IČOB,dříve obec
04586 1/598534 Hostokryje;
04586 1/598534 Hostokryje;

KODOB,KO/IČOB,nová obec
07294 0/533203 Králův Dvůr
12198 3/554791 Plzeň
12198 3/554791 Plzeň
12198 3/554791 Plzeň
18822 1/581186 Vysoké Mýto

KODOB,KO/IČOB,dříve obec
18984 7/533131 Zahořany,
08094 2/557978 Lhota,
09082 4/559199 Malesice,
09082 4/559199 Malesice.
03094 5/574414 Domoradice.

Změnila se příslušnost ZSJ do částí obcí:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,název ZSJ,
nyní v části obce,
dříve v části obce
3100 32053 6 0 Střížkov-Lovosická C
40068 8 Střížkov (část)
40071 8 Prosek, oprava zjištěné chyby: ZSJ byla vymezena
jako území, zahrnující dvě budovy vedené v části obce Střížkov, přesahující na KÚ Prosek, bylo však zapsáno opačně; pražský registr
územní identifikace ZÚZI není schopen případ popsat, neboť předpokládá, že nemůže existovat rozdíl mezi částí obce a KÚ, od
1.1.2003,
3210 31928 7 0 Skochovice
18531 1 Vrané nad Vltavou 31928 7 Skochovice, v důsledku zrušení části obce Skochovice, od 1.8.2002,
3502 08012 8 0 Hoštice nad Labem
41567 7 Děčín XXIX-Hoštice nad Labem 40755 1 Děčín XXXV-Lesná, v důsledku vytvoření části obce Děčín XXIX-Hoštice nad Labem, od 1.1.2003,
3603 03937 3 0 Čertovina
03937 3 Čertovina
40994 4 Hlinsko, v důsledku vytvoření části obce Čertovina, od
16.12.2002,
3811 05796 7 0 Zálesí
05796 7 Zálesí
05794 1 Travná, v důsledku vytvoření části obce Zálesí, od
14.10.2002,
3806 19837 4 0 Nové Oldřůvky
15462 8 Staré Oldřůvky
01550 4 Budišov nad Budišovkou, oprava zjištěné chyby, od
1.1.2003.

Kromě toho se změnila příslušnost několika nově vytvořených dílů ZSJ do částí obce - viz DÍLY ZSJ.
Změnila se příslušnost ZSJ do katastrálního území:

KODOK,KODZSJ,KZ,název ZSJ
nyní v KÚ
dříve v KÚ
3100 32053 6 0 Střížkov-Lovosická C
nyní 73138 2 Prosek dříve 73086 6 Střížkov, oprava zjištěné chyby: ZSJ byla vymezena
jako území, zahrnující dvě budovy vedené v části obce Střížkov, přesahující na KÚ Prosek, bylo však zapsáno opačně; pražský registr
územní identifikace ZÚZI není schopen případ popsat, neboť předpokládá, že nemůže existovat rozdíl mezi částí obce a KÚ, od
1.1.2003,
3301 02808 8 0 Hněvkovice na pravém břehu Vltavy 77219 4 Hněvkovice u Týna nad Vltavou dříve 77212 7 Týn nad Vltavou, v důsledku změny hranic KÚ, kdy oddělený polygon KÚ Týn nad Vltavou byl sloučen s KÚ Hněvkovice u Týna nad Vltavou, od 1.7.2002 (přibližné datum),
3406 05172 1 0 Hradčany
nyní 65173 7 Chlumčany u Přeštic dříve 62971 5 Lišice u Dolní Lukavice, v důsledku
změny hranic KÚ, kdy byl odstraněn administrativní přesah části obce Hradčany KÚ v jiné obci, který existoval od územní reformy k
1.7.1960, od 22.3.2002 (dodatečné oznámení),
3403 31792 6 0 Albeřice
nyní 99124 4 Radošov u Hradiště dříve 99076 1 Albeřice u Hradiště,
3403 31794 2 0 Dolní Lomnice
nyní 99077 9 Bražec u Hradiště dříve 99078 7 Březina u Hradiště,
3403 31795 1 0 Lučiny
nyní 99077 9 Bražec u Hradiště dříve 99106 6 Lučiny u Hradiště,
3403 39027 5 0 Svatobor
nyní 99077 9 Bražec u Hradiště dříve 99027 2 Svatobor u Hradiště,
3403 39110 7 0 Bukovina
nyní 99032 9 Tureč u Hradiště dříve 99110 4 Mětikalov u Hradiště,
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3403 39231 6 0 Korunní
nyní 99083 3 Doupov u Hradiště dříve 99078 7 Březina u Hradiště, v důsledku rušení KÚ
ve vojenském újezdu Hradiště, od 1.1.2003,
3805 32066 8 0 Heroltovice
nyní 69342 1 Město Libavá dříve 99009 4 Heroltovice,
3805 32067 6 0 Kozlov
nyní 99020 5 Slavkov u Města Libavá dříve 99004 3 Kozlov u Města Libavá,
3805 32068 4 0 Luboměř pod Strážnou
nyní 99007 8 Čermná u Města Libavá dříve 99005 1 Luboměř pod Strážnou, v důsledku
rušení KÚ ve vojenském újezdu Libavá, od 16.12.2002,
3807 32001 3 0 Vítkovice-závod
nyní 71407 1 Vítkovice dříve 71408 9 Zábřeh-VŽ, oprava zjištěné chyby, od 1.1.2003.

Byly změněny souřadnice definičního bodu ZSJ 19837 4 Nové Oldřůvky v obci 01550 4/506460 Budišov nad Budišovkou (o. Opava) - viz
KÚ.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 03b
V období únor-říjen 2003 probíhala průběžná údržba ZSJ, která spočívá v tom, že v intercenzálním období se soubor ZSJ mění minimálně
a reaguje pouze na změny v administrativním a územně technickém členění státu. V zásadě se může tedy jednat o následující případy:
změna hranic KÚ vyvolá vytvoření ZSJ nebo dílu ZSJ - to nenastalo, protože jediné KÚ, které vzniklo, již bylo dříve vymezeno jakožto ZSJ;
vytvoření nové části obce vyvolá vytvoření ZSJ nebo dílu ZSJ - to naopak nastalo vznikem nových částí obce.
Vznikly nebo byly obnoveny celkem tři ZSJ ve vazbě na vznik nové části obce:

KODOK,KODZSJ,KK,NAZZSJ
KODOB,KO,ICOB,NAZOB, od:
3204 32229 7 O Konojedy-Klíče 10809 0/564761 Konojedy 21.1,2003, rozhodnutím obecního zastupitelstva byla vytvořena nová
část obce, která představuje novou zástavbu rodinných domů ve zcela nové lokalitě mimo stávající zástavbu, proto byla vytvořena zcela
nová ZSJ "na zelené louce", zahrnující novou a budoucí zástavbu, nová ZSJ se vyčleňuje z dosavadní ZSJ 10809 0 0 Konojedy, patří do
nově vytvořené části obce 32229 6 Konojedy- Klíče a leží na katastrálním území 70809 7 Konojedy.
3301 04422 3 1,2 Krčín
04419 9/544515 Horní Stropnice 1.5.2003 a
3301 04434 6 0 Vyhlídky
04419 9/544515 Horní Stropnice 1.5.2003, rozhodnutím obecního zastupitelstva byly mimo jiné vytvořeny části obce Krčín a Hlinov (shodné se ZSJ Krčín, vytvořenou v roce 1970 a zrušenou v roce 1980) a Vyhlídky (shodnou se ZSJ Vyhlídky, vytvořenou v roce 1970 a zrušenou v roce 1980) - zrušené ZSJ byly proto obnoveny, obnovená ZSJ 04422 9 1,2 Krčín se vyčleňuje z dosavadní ZSJ 04429 6 0 Svébohy, její díl 1 patří do nově vytvořené části obce 04422 9 Krčín a díl 2 patří do nově vytvořené části obce 41571 5 Hlinov, oba díly leží na KÚ 64429 3 Svébohy, obnovená ZSJ 04434 2 0 Vyhlídky se vyčleňuje z dosavadní ZSJ 04419 9
0 Horní Stropnice, patří do nově vytvořené části obce 04434 2 Vyhlídky a leží na KÚ 64419 6 Horní Stropnice.

Změnil se název jedné ZSJ ve vazbě na změnu názvu části obce:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, dřívější NAZZSJ, KODOB,KO,ICOB,NAZOB, změna od:
3610 02068 1 0 Čistá v Krkonoších, dříve Čistá, 02067 2/579114 Černý Důl, od 1.11.2003, podle změny názvu části obce, který byl
změněn rozhodnutím obecního zastupitelstva tak, aby byl shodný s názvem katastrálního území.

Změnila se příslušnost dvou ZSJ do obce:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, KODOB,KO,NAZOB, dříve: KODOB,KO,NAZOB, od:
3305 12439 7 0 Horní Rastory 12436 2/549754 Podolí I 12434 2/549754 Křenovice, opraveno k 1.1.2003 (oprava nesprávné příslušnosti),
3809 09701 2 0 Mladoňov 10781 6/540501 Nový Malín 11314 0/540544 Oskava, od 28.2.2003, v důsledku změny příslušnosti části
obce do obce.

Změnila se příslušnost osmi ZSJ do částí obcí:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, nyní v části obce,
dříve v části obce
3301 04420 2 0 Humenice
04420 2 Humenice
04429 6 Svébohy,
3301 04421 1 0 Chlupatá Ves
04421 1 Chlupatá Ves 04423 7 Meziluží,
3301 04425 3 0 Olbramov
04425 3 Olbramov
04429 6 Svébohy,
3301 04427 0 0 Střeziměřice
04427 0 Střeziměřice 04429 6 Svébohy,
3301 04430 0 0 Světví
04430 0 Světví
04419 9 Horní Stropnice,
3301 04433 4 0 Vesce
04433 4 Vesce
04423 7 Meziluží,
všechny od 1.5.2003 v nově vytvořených částech obce v obci 04419 9/544515 Horní Stropnice,
3305 12439 7 0 Horní Rastory
40474 8 Rastory
12434 6 Křenovice, opraveno k 1.1.2003 (oprava nesprávné příslušnosti
do obce, části obce i katastrálního území),
3610 32004 8 0 Nová Střítež
15517 9 Nový Rokytník 15789 9 Střítež, od 1.5.2001 (dodatečná oprava) v obci 16902 1/579025
Trutnov.

Změnila se příslušnost dvou ZSJ do KÚ:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ,
nyní na KÚ,
dříve na KÚ
3305 12439 7 0 Horní Rastory
72436 0 Podolí I
72434 3 Křenovice, opraveno k 1.1.2003 (oprava nesprávné příslušnosti do obce, části obce i katastrálního území),
3712 32076 5 0 Krásensko (oddělená část) 92076 2 Krásensko II 67318 8 Krásensko, od 1.10.2003 v důsledku vytvoření nového
katastrálního území z původně odděleného polygonu KÚ 67318 8 Krásensko v obci 07318 1/593192 Krásensko.

ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 04a
Od ukončení územní přípravy SLDB 2001 probíhá průběžná údržba ZSJ, která spočívá v tom, že v intercenzálním období se soubor ZSJ
mění minimálně a reaguje pouze na změny v administrativním a územně technickém členění státu. V zásadě se může tedy jednat o následující případy:
změna hranic KÚ vyvolá vytvoření ZSJ nebo dílu ZSJ - to nenastalo, protože změna hranic mezi obcemi Brandýsek a Třebusice obsahovala již existující ZSJ Holousy, došlo pouze k úpravě její hranice,
vytvoření nové části obce vyvolá vytvoření ZSJ nebo dílu ZSJ - to naopak nastalo vznikem nových částí obce, ale pouze v jednom případě
vytvořením nového dílu. Kromě toho ovšem probíhají opravy zjištěných chyb a nepřesností, nyní na základě nového zdroje, kterým je průběžná údržba registru sčítacích obvodů ČSÚ. Při této údržbě se může změnit příslušnost některých objektů do části obce a v důsledku toho může zaniknout nebo naopak vzniknout díl ZSJ, který vyjadřuje vztah k částem obce. V období od minulé aktualizace (říjen 2003) žádná ZSJ nevznikla ani nezanikla.
Změnil se název jedné ZSJ ve vazbě na změnu názvu části obce:
Došlo ke změně názvu 1 části obce (uveden kód okresu, kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ, dosavadní název ZSJ, kód obce, kontrolní
znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti):
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KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ,dosavad.NAZZSJ, KODOB,KO,IČZÚJ,NAZOB
3204 16715 1 0 Limuzy, dříve Límuzy
16717 7/533734 Tismice, od 1.11.2003, podle změnu názvu části obce, který byl změněn
rozhodnutím obecního zastupitelstva (přizpůsobení názvu části obce názvu katastrálního území).

Změnila se příslušnost jedné ZSJ do obce:

KODOK,KODZSJ,KZ,díl,NAZZSJ, KODOB,KO/ICOB,NAZOB,dříve: KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3203 00929 6 0 Holousy
17053 6/532975 Třebusice 00928 6/532118 Brandýsek, od 1.1.2004, v důsledku změny příslušnosti části
obce do obce.

Změnila se příslušnost šesti ZSJ do částí obcí:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, nyní v části obce, dříve v části obce
3302 14279 4 0 Močerady 14280 8 Rožmitál na Šumavě 14275 1 Čeřín, od 1.1.2004 oprava podle údajů obce 14280 8/545775 Rožmitál na Šumavě, při té příležitosti se ale upravuje hranice ZSJ tak, že dva objekty ze ZSJ Močerady se převádí do ZSJ 14275 1 0 Čeřín,
změny se nedotknou výsledků SLDB 2001, neboť ZSJ Močerady měla nulový počet obyvatel,
3302 14282 4 0 Zahrádka 14282 4 Zahrádka 14275 1 Čeřín, od 1.1.2004 v nově vytvořené části obce v obci 14280 8/545775 Rožmitál
na Šumavě,
3403 15643 4 0 Osvinov 15643 4 Osvinov 15644 2 Stráž nad Ohří
3403 15645 1 0 Peklo
15645 1 Peklo
15644 2 Stráž nad Ohří od 1.1.2004 v nově vytvořených částech obce v obci 15644
2/555584 Stráž nad Ohří,
3601 13597 6 0 Marieves 13598 4 Příjemky
13597 6 Marieves od 1.1.2004 v důsledku zrušení části obce Marieves v obci 05283
3/568759 Chotěboř,
3705 31365 3 0 Zlínské Paseky 41224 4 Zlín
31365 3 Zlínské Paseky od 22.5.2003 (dodatečné oznámení) v důsledku zrušení části
obce Zlínské Paseky v obci 03556 4/585068 Zlín.

Změnila se příslušnost jedné ZSJ do KÚ:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, nyní na KÚ,
3203 00929 6 0 Holousy
77053 1 Třebusice
do obce a změny hranice mezi oběma KÚ.

dříve na KÚ
60928 5 Brandýsek od 1.1.2004,v důsledku změny příslušnosti části obce Holousy

Byly opraveny souřadnice definičního bodu

obnovené ZSJ 04422 5 Krčín v obci 04419 9/544515 Horní Stropnice, souřadnice definičního bodu byly původně stanoveny jako shodné se souřadnicemi definičního bodu nově vytvořené části obce Hlinov (díl 2 ZSJ Krčín), opravují se tak, aby byly shodné se souřadnicemi definičního bodu části obce Krčín (díl 1 ZSJ Krčín).

ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 04b
Od ukončení územní přípravy SLDB 2001 probíhá průběžná údržba ZSJ, která spočívá v tom, že v intercenzálním období se soubor ZSJ
mění minimálně a reaguje pouze na změny v administrativním a územně technickém členění státu. V zásadě se může tedy jednat o následující případy:
změna hranic KÚ vyvolá vytvoření ZSJ nebo dílu ZSJ - to nyní nenastalo;
vytvoření nové části obce vyvolá vytvoření ZSJ nebo dílu ZSJ - to nyní nastalo obnovení jedné ZSJ, která je nezbytná pro zajištění skladebnosti ZSJ do částí obce města Mostu.
Běžně však dochází ke změně názvu ZSJ tam, kde ZSJ je shodná s částí obce, jejíž název se změnil rozhodnutím obecního zastupitelstva. V takových případech by bylo nesmyslné udržovat původní název ZSJ. Stejně tak může dojít ke změně názvu ZSJ, pokud o to požádá obec, která reviduje a upřesňuje vymezení a názvy svého vnitřního členění.
Kromě toho stále probíhají opravy zjištěných chyb a nepřesností, nyní na základě nového zdroje, kterým je průběžná údržba registru sčítacích obvodů ČSÚ. Při této údržbě se může změnit příslušnost některých objektů do části obce a v důsledku toho může zaniknout nebo naopak vzniknout díl ZSJ, který vyjadřuje vztah k částem obce. To se stalo v rámci obcí Kamenný Přívoz a Veselí nad Lužnicí.
Vznikla (resp. byla obnovena) jedna ZSJ:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,CUO,NAZZSJ, v obci, v ČOB, na KÚ
3508 09945 7 0 (UO 011) Vrch Hněvín, v obci 09959 7/567027 Most, která patří do části obce 40916 2 Most a leží na KÚ 69959 4 Most
II, s účinností od 27.5.2004 v souvislosti se změnou územního členění města Most (rozhodnutím městského zastupitelstva); ZSJ byla
zrušena při revizi ZSJ v rámci územní přípravy SLDB v roce 2000 a sloučena se ZSJ 09946 5 0 UO 012) Na Novém světě; tato ZSJ se
od 27.5.2004 začleňuje do nově vytvořené (obnovené) části obce Souš s výjimkou území obnovené ZSJ Vrch Hněvín, které zůstává v
části obce Most.

Došlo ke změně názvu u 11 ZSJ, ve většině případů v důsledku změn vyvolaných změnou názvu obce nebo části obce rozhodnutím
obecního zastupitelstva, v jednom případě vyhověním požadavku města:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, dřívější NAZZSJ, v obci:KODOB,KO/ICOB,NAZOB
3204 32229 6 0 Klíče
Konojedy-Klíče
10809 0/564761 Konojedy, od 23.1.2003 (dodatečné oznámení - opraveno podle
MV ČR),
3206 06676 1 1 Dolní Vinice
Kly-Dolní Vinice 06677 0/534897 Kly
3206 06676 1 2 Dolní Vinice
Kly-Dolní Vinice 06677 0/534897 Kly
3206 06676 1 3 Dolní Vinice
Kly-Dolní Vinice 06677 0/534897 Kly
3206 06676 1 4 Dolní Vinice
Kly-Dolní Vinice 06677 0/534897 Kly
3206 06676 1 5 Dolní Vinice
Kly-Dolní Vinice 06677 0/534897 Kly
3206 06675 3 1 Hoření Vinice Kly-Hoření Vinice 06677 0/534897 Kly
3206 06675 3 2 Hoření Vinice Kly-Hoření Vinice 06677 0/534897 Kly
3206 06677 0 0 Kly
Kly-obec
06677 0/534897 Kly
3206 06674 5 0 Větrušice
Kly-Větrušice
06677 0/534897 Kly
3206 06678 8 0 Záboří
Kly-Záboří
06677 0/534897 Kly od 14.7.2004 v souladu se změnami v názvech částí obce,
3210 17038 1 0 Solopisky Solopysky 17039 9/539759 Třebotov od 1.1.2004 v souladu se změnou části obce,
3303 09170 7 0 Marketa
Markéta
12072 3/546917 Písečné od 28.6.2004 v souladu se změnou části obce,
3508 01959 3 0 Čepirožská výšina-jih Čepirohy-sever 09959 7/567027 Most od 27.5.2004 na základě požadavku města Most v souvislosti se změnou územního uspořádání města (převodem této ZSJ z části obce Čepirohy do části obce Most),
3601 13623 9 0 Pohleď
Horní Pohleď
13623 9/573591 Pohleď od 1.1.2004 v souvislosti se změnou názvu obce a části
obce,
3805 14603 0 0 Samotišky
Samotíšky
14603 0/547077 Samotišky od 1.6.2004 (pracovní účinnost) v souvislosti se změnou názvu obce a části obce.

275

Změnila se příslušnost 22 ZSJ do částí obcí:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ,
nyní v části obce,
3210 11974 1 0
Chlomek
11974 1 Chlomek
části obce Chlomek v obci Petrov,
3210 17037 2 0
Kala
17037 2 Kala
né části obce Kala v obci Třebotov,
3308 30869 2 0
Pod hájkem
40521 3 Veselí nad Lužnicí I
covní účinnost) jako oprava v obci Veselí nad Lužnicí,
3508 04501 2 0
Hořany
01960 7 Čepirohy
3508 01655 1 0
Slatinice
01960 7 Čepirohy
3508 17054 2 0
Třebušice
06889 6 Komořany
3508 01959 3 0
Čepirožská výšina-jih 40916 2 Most
3508 09968 6 0
Rudolice
09968 6 Rudolice
3508 09969 4 0
Keřový vrch
09968 6 Rudolice
3508 09946 5 0
Na Novém světě
15252 8 Souš
3508 09972 4 0
Kopistská výsypka-západ 15252 8 Souš
3508 15252 8 0
Souš
15252 8 Souš
3508 30333 0 0
Autodrom
15252 8 Souš
3508 09935 0 0
Starý Most
09935 0 Starý Most
3508 09938 4 0
U dolů
09935 0 Starý Most
3508 09942 2 0
Nákladové nádraží
09935 0 Starý Most
3508 06933 7 0
Kopisty
09935 0 Starý Most
3508 09974 1 0
Střimice
09935 0 Starý Most
3508 06934 5 0
Pařidla
09935 0 Starý Most
3508 06932 9 0
Konobrže
09935 0 Starý Most
3508 31899 0 0
Kopistská výsypka-východ 09935 0 Starý Most
změn ve vymezení částí obcí města Most,
3603 12369 2 0
Nový Dvůr
12369 2 Nový Dvůr
nové části obce Nový Dvůr v obci Podhořany u Ronova.

dříve v části obce
11975 0 Petrov od 9.3.2004 v nově vytvořené
17038 1 Solopysky od 1.1.2004 v nově vytvoře40522 1 Veselí nad Lužnicí II, od 1.6.2004 (pra17054 2 Třebušice
40916 2 Most
17054 2 Třebušice
01960 7 Čepirohy
40916 2 Most
40916 2 Most
40916 2 Most
40916 2 Most
40916 2 Most
40916 2 Most
40916 2 Most
40916 2 Most
40916 2 Most
06933 7 Kopisty
40916 2 Most
06933 7 Kopisty
06933 7 Kopisty
40916 2 Most vše od 27.5.2004 v důsledku
12370 6 Podhořany u Ronova od 17.3.2004 v

Změnila se příslušnost tří ZSJ do KÚ:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ,
nyní na KÚ,
dříve na KÚ
3301 13856 8 0 Strýčice
73855 7 Radošovice u Českých Budějovic 73856 5 Strýčice,
3305 19003 9 0 Třešně
79000 1 Chrastiny
79003 6 Třešně od 1.6. 2004 v důsledku
zrušení KÚ Strýčice a Třešně (viz KÚ).
3606 19729 7 0 Dědek
79733 2 Živanice
79731 7 Neratov od 1.6.2004 (pracovní
účinnost), v důsledku změny hranic KÚ – změna nastala s účinností od 3.5.2002, do ÚIR-ZSJ byla začleněna teprve nyní.

Změnila se příslušnost pěti ZSJ do ÚTJ:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ,
nyní na ÚTJ,
dříve na ÚTJ
3606 19729 7 0
Dědek
79733 2 Živanice
79729 7 Živanice-Dědek, od 1.6.2004 (pracovní účinnost), v důsledku změny hranic KÚ – změna nastala s účinností od 3.5.2002, do ÚIR-ZSJ byla začleněna teprve nyní, v důsledku změny zaniká územní přesah obce Živanice na KÚ Neratov v obci Neratov a tím i ÚTJ Živanice-Dědek,
3803 03766 4 0
Podlesí
63769 6 Bludovice
63766 4 Bludovice 3
3803 03767 2 0
U stadiónu
63769 6 Bludovice
63766 4 Bludovice 3
3803 31529 0 0
Merkur
63769 6 Bludovice
63766 4 Bludovice 3
3803 03768 1 0
Životice
63769 6 Bludovice
63768 1 Bludovice 6 od 1.5.2004 v důsledku
zrušení městských částí v městě Havířov zaniká i členění KÚ Bludovice na tři ÚTJ, které se sjednocují do jediné ÚTJ Bludovice, shodné
s KÚ Bludovice.

Byly opraveny souřadnice definičního bodu čtyř ZSJ:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ
SX,
dříve SX
SY
dříve SY v obci KODOB KO/ICOB,NAZOB
3204 10808 8 0
Komorce
1064300 dříve 1034300 711498 dříve. 711498 v obci 10813 8/564796 Výžerky, jako oprava
chyby (překlepu),
3308 04209 8 0
Staré Horky 1121205 dříve 1120649 737067 dříve 736965
3308 04208 8 0
Nové Horky 1120649 dříve 1121205 736965 dříve 737067 v obci 16470 4/552046 Tábor, jako oprava
umístění ZSJ - ve všech mapách ZSJ od roku 1970 byly tyto dvě ZSJ zobrazeny chybně (popisy byly vzájemně přehozeny ve vztahu k
zástavbě); chyba vznikla nevhodným umístěním popisů Horky (tj. ZSJ Staré Horky) a Dolní Horky (tj. ZSJ Nové Horky) v ZM50, které
způsobily vzájemnou záměnu, na tuto záměnu se nepřišlo, protože v letech 1970-1991 bylo SLDB realizováno pomocí seznamů a soupisů, bez přímé vazby na grafické zobrazení (mapa ZSJ vznikala až dodatečně); při územní přípravě SLDB 2001 bylo grafické zobrazení
přímou součástí územní přípravy, vycházelo však z nesprávných podkladů, takže došlo k přehození nejenom kódů a názvů, ale i seznamu obsažených objektů a dat ze SLDB; chybu je třeba opravit několika vzájemně provázanými opatřeními:
a) převedením všech objektů v obou ZSJ do opačné ZSJ v Registru sčítacích obvodů,
b) přehozením souřadnic v ÚIR-ZSJ,
c) opravou vazby ZSJ na data SLDB - to se zajistí tak, že v ÚIR-ZSJ se přehodí pro obě ZSJ údaje KODZ01+KZ01+DIL01, tj. kód ZSJ
při SLDB 2001 vůči současným kódům ZSJ (KODZSJ+KZ+DIL) a data se pak přepočtou stejně jako se přepočítávají při změně administrativně správního členění.
3402 67937 2 0 Lázně Kynžvart 1032398 dříve 1032776 871313 dříve 871102 v obci 07937 5/554600 Lázně Kynžvart, jako oprava
umístění definičního bodu ZSJ, části obce, KÚ, ÚTJ a obce od 1.6.2004.

Změnila se příslušnost všech ZSJ v obci Havířov do ZÚJ - kód IČZÚJ: zrušením městských částí se pro všechny ZSJ změnil kód IČZÚJ
tak, že je nyní shodný s IČOB (IČZÚJ obce) 555088 Havířov.
Změnil se počet obyvatel 1991 nebo 2001 u třech ZSJ:
KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ
3308 04209 9 0 Staré Horky
3308 04208 1 0 Nové Horky
3508 09946 5 0 Na Novém světě
nesčítané).

OB91 dříve OB91 OB01 dříve OB01
200
200
226 494
505
505
494 226 v důsledku převedení objektů (viz výše)
111
123
163 163 v důsledku oddělení obnovené ZSJ Vrch Hněvín (v roce 2001

ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 05a
Od ukončení územní přípravy SLDB 2001 probíhá průběžná údržba ZSJ, která spočívá v tom, že v intercenzálním období se soubor ZSJ
mění minimálně a reaguje pouze na změny v administrativním a územně technickém členění státu. V zásadě se může tedy jednat o následující případy:
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změna hranic obce, městského obvodu nebo městské části nebo KÚ, která se dotýká většího množství obydlených domů, vyvolá vytvoření
ZSJ nebo dílu ZSJ - to nastalo v případě ZSJ v rozdělené části obce Sedlec v Praze,
vytvoření nové části obce vyvolá vytvoření ZSJ nebo dílu ZSJ - toto nastalo v několika případech (viz ZSJ a DÍLY ZSJ).
Kromě toho ovšem probíhají opravy zjištěných chyb a nepřesností, nyní rovněž na základě nového zdroje, kterým je průběžná údržba registru sčítacích obvodů ČSÚ. Při této údržbě se může změnit příslušnost některých objektů do části obce a v důsledku toho může zaniknout nebo naopak vzniknout díl ZSJ, který vyjadřuje vztah k částem obce.
Vznikly čtyři nové ZSJ v rámci údržby soustavy ZSJ, tj. zejména při vzniku nových částí obce "na zelené louce", a dále při promítání změn
v hranicích katastrálních území, obcí, městských částí a městských obvodů, případně částí obce (uveden kód ZSJ, vč. kontr.znaku a dílu,
případné číslo urbanistického obvodu a jeho dílu, název ZSJ, kód a název obce):

32232 6 0 (UO 274B) Sedlec-průmyslový obvod B, v obci 12702 7/554782 Praha, od 1.1.2005, oddělením od ZSJ 13005 2 0 (UO
274A) Sedlec- průmyslový obvod A jako té části ZSJ, která zůstala v městské části Praha-Suchdol.
32230 0 0 Pod Dubem, v obci 02479 1/574899 Dašice, patří do nové části obce 32230 0 Pod Dubem a leží na KÚ 79338 8 Zminný, její
území bylo vyčleněno ze ZSJ 19338 1 0 Zminný jako soustředění nové výstavby rodinných domů "na zelené louce", prostorově oddělené od současné zástavby, v roce 2001 zcela nezastavěno, s účinností od 27.5.2004, v důsledku vzniku nové části obce.
32231 8 0 (UO 032) U Sloupů, v obci 18208 7/550647 Vimperk, patří do nové části 32231 8 U Sloupů a leží na KÚ 78208 4 Vimperk
(podle podkladů územní přípravy SLDB 2001 to bylo KÚ 64646 6 Hrabice, což byla zřejmě chyba v podkladech od Zeměměřického úřadu), ZSJ byla vymezena z důvodu vzniku nové části obce s účinností od 29.3.2004 rozhodnutím městského zastupitelstva, zahrnuje prostor bývalých kasáren mimo zastavěné území města (v lesích), který se má stát podnikatelskou zónou; Vimperk je městem, členěným na
urbanistické obvody, proto je vhodné takové území vyčlenit jako novou ZSJ (UO).
04647 7 0 (UO 033) Kamenná Lhota, v obci 18208 7/550647 Vimperk, patří do části obce 04646 9 Hrabice a leží na KÚ 64646 6 Hrabice; zaniklá ZSJ byla obnovena s účinností od 29.3.2004 v důsledku změn, vyplývajících z vytvoření nové ZSJ U Sloupů a současně ze
změny (opravy) hranice mezi KÚ Hrabice a KÚ Vimperk, při které území obnovené ZSJ tvoří západní, téměř zcela územně oddělenou
část KÚ Hrabice, kterou je vhodné u města, členěného na urbanistické obvody, uvádět samostatně.

Změnil se název 88 ZSJ - z toho čtyř ZSJ mimo Prahu (v rámci údržby ZSJ) a 84 ZSJ v Praze. V názvech ZSJ v Praze bylo zjištěno několik zcela zjevných chyb. Proto byla, v rámci přípravy Statistického lexikonu obcí, provedena rozsáhlá kontrola všech názvů ZSJ v Praze.
Potvrdilo se, jakou chybou bylo to, že pracoviště zodpovědné za revizi ZSJ v Praze, se dlouhodobě otázkou názvů ZSJ nezabývalo. V
mnoha případech byly dosavadní názvy ZSJ vyčteny z katastrální mapy podle stavu v roce 1970 a tyto často pomístní názvy polí zůstaly
názvy ZSJ, ačkoli se území ZSJ stalo v 80-tých letech částí sídliště. Je zcela nevhodné, aby se část sídliště nazývala Za humny, V hájku
apod., tj. názvy, které nikdo z obyvatel sídliště nikdy neslyšel. V řadě případů se název vztahoval k územnímu prvku, ležícímu mimo území
ZSJ, v jiných případech se vymezení ZSJ při revizi 1980 změnilo, ale název zůstal.
KODZSJ,KZ,DIL,
31826 4 0
12785 0 0
31579 6 0
12809 1 0
12760 4 0
12778 7 0
30691 6 0
12797 3 0
12814 7 0
30606 1 0
12826 1 0
12828 7 0
30608 8 0
30609 6 0
30610 0 0
30611 8 0
12829 5 0
30683 5 0
31595 8 0
31596 6 0
12808 2 0
12840 6 0
12841 4 0
12843 1 0
12846 5 0
12848 1 0
12850 3 0
31606 7 0
31608 3 0
12803 1 0
12834 1 0
12835 0 0
31597 4 0
31598 2 0
31620 2 0
31582 6 0
31583 4 0
12839 2 0
12842 2 0
31619 9 0
31599 1 0
12914 3 0
15058 4 0
12887 2 0
31645 8 0
30622 3 0
31683 1 0
31657 1 0

NAZZSJ
Autobusové nádraží Florenc B
Hodkovičky-východ
Lhotka-Zátiší C
Hodkovičky-západ
Dolní Krč-Ryšánka
Dolní Krč-Zálesí
Lhotka-Zátiší B
Plynárna Michle
Veslařský ostrov-Plavecký stadion
Jižní Město-Háje-jih
Jižní Město-Metro Opatov
Jižní Město II-jih
Jižní Město-Opatov-střed
Jižní Město-Opatov-sever
Jižní Město-Litochleby
Jižní Město II-sever
Jižní Město II-západ
U Košíkovského potoka
Jižní Město-u tvrze
Chodov-u dálnice
Lhotka-Zátiší A
Sídliště Libuš
Nové Dvory-západ
Sídliště Lhotka
Sídliště Modřany-západ
Baba III
Komořany-průmyslový obvod
Sídliště Modřany-Nad roklí
U Cholupického potoka
Zelené údolí
Paběnice A
Kunratice-západ A
Horní Kunratice
Kunratice-u rybníků A
Kunratice-skladový areál B
Paběnice B
Kunratice-západ B
Libuš-střed
Libuš-Na Skalce
Kunratice-skladový areál A
Kunratice-u rybníků B
Pražská čtvrť-Na Žernovkách
Pražská čtvrť-západ
Jinonice-u stadiónu
Motol-u opravny
Lužiny-střed
Lužiny-jih
Radotín-průmyslový obvod

dříve NAZZSJ
Autobusové nádraží B
Hodkovičky-Zátiší
Lhotka-západ I C
Hodkovičky
Ryšánka
Dolní Krč
Lhotka-západ I B
Plynárna
Veslařský ostrov
Jižní Město-Na Větrníku
Chodov-jih
U Chodova
Jižní Město-Na Hlinkách
Jižní Město-Hoření Opatov
Jižní Město-Dolení Opatov
V Hájku
U lesa
Rybníky
U tvrze
Na jelenách
Lhotka-západ I A
Libuš-západ
Nové Dvory
Lhotka-západ II
Modřany-Na Kamýku
Na Beránku-sever
Na Beránku-západ
Nad roklí
Baba I
Za krčskou nemocnicí
Dobronická A
Kunratice-U kříže A
Na lhotách
Nad rybníčky A
Na obci B
Dobronická B
Kunratice-U kříže B
Libuš-východ
Nové Dvory-jih
Na obci A
Nad rybníčky B
Na Žernovkách
Pražská čtvrť
U stadiónu
U remízy
Za příkopy
Stodůlky-jih
Na čtvrtích
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31665 2 0
Kopaninský les A
Kopanický les A
31666 1 0
Kopaninský les B
Kopanický les B
31669 5 0
Za chalupami-Na lipách A
Za chalupami A
31667 9 0
Kopaninský les C
Kopanický les C
31640 7 0
Chuchelský háj-Doly B
Chuchelský les-Syrovátka B
31670 9 0
Za chalupami-Na lipách B
Za chalupami B
12920 8 0
Chuchelský háj-Doly A
Chuchelský les-Syrovátka A
31655 5 0
Lahovičky-soutok B
U hřbitova B
31656 3 0
Nad závodištěm
Na Lahovické
31671 7 0
Za chalupami-Na lipách C
Za chalupami C
31654 7 0
Lahovičky-soutok A
U hřbitova A
19176 1 0
Baně
Báně
31659 8 0
Krňák
Na lose
31661 0 0
U vysílače
Na višňovce
12945 3 0
Dolní a Horní Šárka
Tichá Šárka
12979 8 0
Dolní Liboc A
Nová Liboc A
12980 1 0
Dolní Liboc B
Nová Liboc B
13005 2 0
Sedlec-průmyslový obvod A
Sedlec-průmyslový obvod
12966 6 0
Sídliště Řepy I
U Bílého Beránka
12967 4 0
Sídliště Řepy II-sever
Řepy-sídliště
30631 2 0
Sídliště Řepy II-jih
Bílý Beránek
30682 7 0
Na Fialce
Fialka
12996 8 0
Suchdol-Výhledy
Suchdol-jih
12998 4 0
Suchdol-střed
Výhledy
13053 2 0
Sídliště Bohnice-východ
Bohnice-jih
13075 3 0
Zámky-Podhoří
Podhoří
30635 5 0
Sídliště Bohnice-západ
Bendovka
31698 9 0
Švábky A
Maniny A
31699 7 0
Švábky B
Maniny B
13097 4 0
Autobusové nádraží Florenc A
Autobusové nádraží A
13074 5 0
Sídliště Bohnice-jihovýchod
Bohnice-jihovýchod
30634 7 0
Sídliště Bohnice-jihozápad
Na Farkách
13118 1 0
U kbelských kasáren
Kbely-Novákova
31721 7 0
Cirkusová
U Radovic
31747 1 0
Horní Měcholupy-západ
Sídliště Hornoměcholupská
13260 8 0
Petrovice-sídliště
Petrovice-za hřbitovem
v obci 12702 7/554782 Praha, od 1.1.2005;
17135 2 0
Kněžívka
Tuchoměřice II
17134 4 0
Tuchoměřice
Tuchoměřice I
v obci 17134 4/539767 Tuchoměřice, okres Praha-západ, od 1.1.2005, toto je oprava, která měla být provedena při revizi ZSJ, ale zapomnělo se tehdy na ni;
17515 3 0
Severní Terasa-střed
Severní terasa-střed
30337 2 0
Severní Terasa
Severní terasa
v obci 17487 4/554804 Ústí nad Labem, od 1.1.2005, podle názvu části obce;
18212 5 2
Brantlův Dvůr
Brandlův Dvůr
18212 5 1
Brantlův Dvůr
Brandlův Dvůr
v obci 18208 7/550647 Vimperk, okr. Prachatice, od 29.3.2004, oprava v rámci údržby ZSJ, podle názvu Brantlův Dvůr v mapě ZM50 a
podle ulice Brantlova v registru UIR-ADR.

Změnila se příslušnost jedné ZSJ do obce:

KODZSJ,KZ,DIL, NAZZSJ,
KODOB,KO/ICOB,NAZOB, dříve: KODOB,KO/ICOB,NAZOB
02160 1 0
Častolovice 02138 1/561380 Česká Lípa
02160 1 Častolovice,
od 1.1.2005 sloučením obce Častolovice s městem Česká Lípa. Protože město se člení na urbanistické obvody, stává se ZSJ UO č. 23
s charakteristikou N - odloučené obytné plochy (obnovení stavu před 24.11.1990, kdy se obec Častolovice odloučila od města).

Změnila se příslušnost dvou ZSJ do městské části:

KODZSJ,KZ,díl, NAZZSJ,
KODMC/ICZUJ,NAZMC, dříve: KODMC/ICZUJ,NAZMC
13004 4 0
Starý Sedlec A
80106/500178 Praha 6
80140/547271 Praha-Suchdol,
13005 2 0
Sedlec-průmyslový obvod A
80106/500178 Praha 6
80140/547271 Praha-Suchdol,
v obci 12702 7/554782 Praha, od 1.1.2005, v důsledku rozdělení části obce Sedlec (dosud v městské části Praha-Suchdol) a přičlenění
jednoho rozděleného dílu k městské části Praha 6.

Změnila se příslušnost sedmi ZSJ do části obce:

KODZSJ,KZ,DIL, NAZZSJ,
nyní v části obce,
dříve v části obce
13004 4 0
Starý Sedlec A
41577 4 Sedlec (část)
40050 5 Sedlec
13005 2 0
Sedlec-průmyslový obvod A
41577 4 Sedlec (část)
40050 5 Sedlec
13003 6 0
Budovec
41576 6 Sedlec (část)
40050 5 Sedlec
v obci 12702 7/554782 Praha, od 1.1.2005,
01657 8 0
Kozojedy
01657 8 Kozojedy
01658 6 Lány
v obci 01658 6/504807 Lány, od 8.11.2004,
31442 1 0
Nová nemocnice I
13369 8 Krasice
41247 3 Prostějov
32044 7 0
Nová nemocnice II
13369 8 Krasice
41247 3 Prostějov
v obci 13349 3/589250 Prostějov, okres Prostějov, od 1.11.2004 (pracovní účinnost, v důsledku oprav identifikace budov ve vazbě na
část obce, provedených v rámci údržby registru sčítacích obvodů),
15656 6 0
Stražisko II
15654 0 Růžov
41249 0 Stražisko
v obci 15655 8/590070 Stražisko, okres Prostějov, od 1.11.2004 (pracovní účinnost, v důsledku oprav identifikace budov ve vazbě na
část obce, provedených v rámci údržby registru sčítacích obvodů).

Změnila se příslušnost jedné ZSJ do ÚTJ:

KODZSJ,KZ,DIL,
13003 6 0 Budovec
v obci 12702 7/554782 Praha, od 1.1.2005.

Byly opraveny souřadnice definičního bodu ZSJ
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NAZZSJ, nyní na ÚTJ,
73003 3 Sedlec-Suchdol

dříve na ÚTJ
73004 5 Sedlec

30387 9 0 Strážná hůra v obci 18630 9/579858 Vrchlabí, okres Trutnov. Souřadnice byly stanoveny při revizi ZSJ v roce
2000, podle novějšího vymezení hranic katastrálních území se definiční bod nacházel vně hranic ZSJ, KÚ i obce, a proto
byl posunut dovnitř území ZSJ.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 05b
Vznikly 4 ZSJ:

V okrese Mělník, v obci 19635 5/535397 Želízy, s účinností od 16.2.2005, se vytváří nová ZSJ 32233 4 0 Nové Tupadly, vyčleněním ze
ZSJ 19632 1 0 Sitné. ZSJ se nečlení na díly, patří do nově vytvořené části obce 32233 4 Nové Tupadly a leží na KÚ 79632 8 Sitné.
V okrese Karlovy Vary, v obci 05839 4/537926 Jenišov, s účinností od 21.6.2005, se vytváří nová ZSJ 32234 2 1 Pod Rohem, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva vytvořit novou část obce z nové zástavby, prostorově oddělenou od stávající zástavby. ZSJ se dělí na dva díly:
díl 1 ZSJ 32234 2 1 Pod Rohem patří do nově vzniklé části obce 32234 2 Pod Rohem,
díl 2 ZSJ 32234 2 2 Pod Rohem patří do stávající části obce 05839 4 Jenišov a zahrnuje stávající zástavbu, které nechce obec měnit
příslušnost do části obce.
V okrese Pardubice, v obci 11765 0/555134 Pardubice, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se vytváří nová ZSJ 32236 9 0 U Polabin IV (číslo UO 75), jakožto přesah městského obvodu 80807/555118 Pardubice VII, část
obce 14120 8 Rosice, na KÚ 71765 7 Pardubice. ZSJ se nečlení na díly. Důvodem pro vytvoření ZSJ je přesah číslování domů části obce Rosice (patřící do městského obvodu Pardubice VII) na KÚ Pardubice (patřící zde do městského obvodu Pardubice II).
V okrese Přerov, v obci 13471 6/511382 Přerov, s účinností od 1.6.2005(pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se
vytváří nová ZSJ 32235 1 0 Výmyslov (číslo UO 48), jakožto přesah zástavby patřící do obce Přerov, do části obce 41428 0 Přerov VIIIHenčlov na KÚ 76868 5 Troubky nad Bečvou, patřící do obce Troubky. ZSJ se nečlení na díly. Důvodem pro vytvoření nové ZSJ je dostatečný počet domů, prostorová a funkční oddělenost od sousední zástavby, a hlavně skutečnost, že zástavba byla dosud vedena jako
územní přesah ZSJ Henčlov přes hranice KÚ, avšak přesah s územím ZSJ přímo nesousedí, protože je oddělen částí KÚ Troubky nad
Bečvou.

Změnil se název 2 ZSJ, z toho název a kód 1 ZSJ:

V okrese Jeseník, v obci 05872 6/536385 Jeseník, s účinností od 1.7.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby ÚIR-ZSJ) se mění:
název ZSJ 05892 1 0 Seč na nový název Dětřichov-Seč, ZSJ patří do části obce 05890 4 Dětřichov a leží na KÚ 65892 8 Seč u Jeseníka,název a kód ZSJ 05890 4 0 Dětřichov na nový název a nový kód 32237 7 Dětřichov-západ, ZSJ patří do části obce 05888 2 Bukovice a leží na KÚ 65888 0 Bukovice u Jeseníka. Důvodem těchto změn je skutečnost, že kdysi byl počítačem přidělen části obce Dětřichov v obci Jeseník stejný kód, jako měla ZSJ Dětřichov ve stejné obci. Část obce Dětřichov a ZSJ Dětřichov jsou součástí souvislé zástavby, ale leží na různých KÚ, proto je nelze ztotožňovat. Provedená změna ponechává kód pro část obce, pro ZSJ vytváří nový kód a
upřesňuje názvy obou dotčených ZSJ, tak aby vyjadřovaly jejich odlišnost.

Změnila se příslušnost 6 ZSJ do částí obcí:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, nyní v části obce, dříve v části obce
3302 18126 9 0 Slubice
18126 9 0 Slubice, dříve 16060 1 Suš , od 1.7.2005 v nově vytvořené části obce Slubice v obci Bohdalovice,
3409 03634 0 0 Kluč
03634 0 0 Kluč, dříve 03633 1 Habartov, od 1.1.2005 (dodatečné oznámení) v nově vytvořené části
obce Kluč v obci Habartov,
3509 16616 2 0 Pod Novou Vsí 40924 3 Teplice, dříve 31178 2 Nová Ves, od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru
sčítacích obvodů) provedena změna příslušnosti ZSJ do části obce (dříve Nová Ves, nově Teplice) v obci Teplice,
3605 01347 1 0 Harcov
01346 3 Žďár, dříve 01343 9 Brzice, od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích
obvodů) provedena změna příslušnosti ZSJ do části obce (dříve Brzice, nově Žďár) v obci Brzice,
3610 18486 1 0 Debrné
08187 6 Libeč , dříve 18487 0 Voletiny, od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) provedena změna příslušnosti ZSJ do části obce (dříve prázdné KÚ formálně přičleněno do části obce Voletiny, nově do
části obce Libeč), v obci Trutnov,
3707 30416 6 0 Hruškové Dvory-průmyslový obvod 04869 1 Hruškové Dvory, dříve 41231 7 Jihlava, od 1.6.2005 (pracovní účinnost,
v rámci údržby registru sčítacích obvodů) provedena změna příslušnosti ZSJ do části obce (dříve Jihlava, nyní Hruškové Dvory), podle
informace z Magistrátu města Jihlavy.

ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 06a
Vznikly 4 ZSJ:

V okrese Benešov, v obci 18504 3/530905 Votice, s účinností od 1.10.2005, se vytváří nová ZSJ 32238 5 0 (CUO 026) Amerika, vyčleněním ze ZSJ 18501 9 0 (CUO 005) Lysá. Nová ZSJ patří do nově vytvořené části obce 32238 5 Amerika a leží na KÚ 78504 1 Votice.
V okrese Kutná Hora, v obci 14600 5/534374 Samopše, s účinností od 5.9.2005, se vytváří nová ZSJ 32239 3 0 Budín, vyčleněním ze
ZSJ 14600 5 0 Samopše. Nová ZSJ patří do nově vytvořené části obce 32239 3 Budín a leží na KÚ 74600 2 Samopše.
V okrese Litoměřice, v obci 08257 1/565121 Liběšice, s účinností od 1.1.2006, se vytvářejí dvě nové ZSJ:
32240 7 0 Klokoč vzniká vyčleněním ze ZSJ 05194 2 0 Horní Chobolice, patří do nově vytvořené části obce 32240 7 Klokoč a leží na
KÚ 65194 0 Horní Chobolice.
32241 5 0 Lhotsko vzniká vyčleněním ze ZSJ 15305 2 0 Srdov, patří do nově vytvořené části obce 32241 5 0 Lhotsko a leží na KÚ
75305 0 Srdov.

Změnila se příslušnost 5 ZSJ do částí obcí:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ,
nyní v části obce,
3306 10796 4 0 Knížecí Pláně
10796 4 Knížecí Pláně
3306 10797 2 0 Zahrádky
10797 2 Zahrádky
tech obce Knížecí Pláně a Zahrádky v obci Borová Lada ,
3401 09749 7 0 Skláře
09748 9 Vranov
u Mnichova z obce Poběžovice do obce Mnichov,
3506 15162 9 0 Dolní Řepčice
15162 9 Dolní Řepčice
3506 05195 1 0 Jeleč
05195 1 Jeleč
Dolní Řepčice a Jeleč v obci Liběšice.

Změnila se příslušnost 2 ZSJ do katastrálního území:

dříve v části obce
10789 1 Borová Lada
10789 1 Borová Lada, od 11.10.2005 v nově vytvořených čás10778 6 Šitboř, od 20.5.2005 v důsledku převedení k.ú. Skláře
15164 5 Soběnice
05196 9 Mladé, od 1.1.2006 v nově vytvořených částech obce

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ,
nyní v k.ú.
3202 16027 0 0 Záhrabská
76026 9 Svatý Jan pod Skalou
zrušení ÚTJ Svatý Jan pod Skalou-Záhrabská v obci Svatý Jan pod Skalou,
3508 09968 6 0 Rudolice
69969 1 Rudolice nad Bílinou
mezení k.ú. uvnitř obce Most.

dříve v k.ú.
78571 7 Vráž u Berouna, od 8.9.2004 v důsledku
69959 4 Most II, od 9.8.2005 v důsledku změny vy-
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ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 06b
Zanikly dvě ZSJ:
Zanikla 1 ZSJ (kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ obce, kód obce, kontrolní znak/IČZÚJ, název obce, datum účinnosti):

KODZSJ,KZ,NAZZSJ,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
32061 7 0 Ke Křeslicům C, v obci Praha, s účinností od 20.12.2002, tj. s ukončením platnosti k 19.12.2002 (dodatečné oznámení); ZSJ
byla vytvořena k 25.2.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 pro domy na území ÚTJ 92061 4 Pitkovice-Křeslice, která představovala přesah zástavby z městské části Praha-Křeslice na k.ú. Pitkovice. Tato ÚTJ zanikla de facto k 20.12.2002 (tj. její platnost byla ukončena k 19.12.2002), kdy byla hranice mezi k.ú. Pitkovice a Křeslice upravena tak, aby byla shodná se stanovenou hranicí mezi městskými částmi Praha 22 (dříve Praha-Uhříněves) a Praha-Křeslice. Zrušená ZSJ se slučuje do ZSJ 07607 4 0 Křeslice, současně je nově
začleněna do části obce 07607 4 Křeslice (kam již patří číslováním domů), a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 07607 4 9 Křeslice, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).

Zanikla 1 ZSJ (kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, datum účinnosti):

KODZSJ,KZ,NAZZSJ,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
30436 1 0 (CUO 027) Vrchní díly, v obci 13349 3/589250 Prostějov, která patřila do části obce 03278 6 Držovice a ležela na KÚ 63278
3 Držovice na Moravě, ZSJ se ruší k 1.7.2006 vzhledem k tomu, že Držovice se stávají samostatnou obcí a původní členění na dva urbanistické obvody (jeden obytný a jeden zemědělský) se mimo vybraná města nepoužívá. Rovněž z hlediska počtu obyvatel (0 obyv. v
roce 1991, 4 obyv. v roce 2001) nesplňuje ZSJ požadovaná kritéria pro samostatnou existenci. Zrušená ZSJ se slučuje do ZSJ 03278 6
0 Držovice, kde vytváří zaniklý díl 03278 6 9 Držovice, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek
KODZ01+KZ01+DIL01).

Změnil se název 1 ZSJ:

KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ původní a nový, v obci (KODOB,KO/IČOB,název):
03635 8 0 V úžlabí na nový název Úžlabí, v obci 03633 1/560359 Habartov, okres Sokolov, s účinností od 1.8.2006;
název ZSJ se mění tak, aby byl v souladu s názvem nově vytvořené části obce Úžlabí. Vymezení ZSJ pokrývá souvislé území, na kterém se nachází nová část obce Úžlabí s 21 budovami s čísly popisnými (dle obecně závazné vyhlášky Města Habartova č. 2/2006, čl. 2);
telefonickým šetřením na obci bylo ověřeno, že do tohoto vymezení patří i dvě čísla evidenční (rekreační objekty), která nejsou ve výše
uvedené vyhlášce vyjmenována;

Změnilo se číslo urbanistického obvodu (CUO) a jeho charakteristika (CHARUO) u 3 ZSJ:
od 1.7.2006:

Vytvořením dvou obcí, odčleněných od měst, se ruší identifikace dvou ZSJ, které byly do té doby urbanistickými obvody.
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, CUO, dříve CUO, CHARUO,dříve CHARUO,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
07887 5 0 Ladná
zrušeno 026
zrušeno
N
07887 5/558443 Ladná
03278 6 0 Držovice
zrušeno 026
zrušeno
O
03278 6/558419 Držovice

od 20.10.2006:

Začleněním do města Pardubice se ZSJ 04599 3 0 Hostovice stává urbanistickým obvodem a získává identifikaci urbanistického obvodu: číslo urbanistického obvodu (CUO) a jeho charakteristiku (CHARUO):
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, CUO,dříve CUO, CHARUO,dříve CHARUO, KODOB,KO/IČOB, NAZOB
04599 3 0 Hostovice
076 - (nové)
N (nové)
11765 0/555134 Pardubice

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do okresu (od 1.7.2006):

KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
14495 9 0 Čakovice
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou, okres Benešov,dříve v obci 14498 3/538710 Řehenice okres Prahavýchod

Změnila se příslušnost 4 ZSJ do obce:

od 1.7.2006:
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ
KODOB,KO/IČOB,nová obec
KODOB,KO/IČOB,dříve obec
14495 9 0 Čakovice
17239 1/530841 Týnec nad Sázavou,
14498 3/538710 Řehenice,
07887 5 0 Ladná
07887 5/558443 Ladná
01358 7/584291 Břeclav,
03278 6 0 Držovice
03278 6/558419 Držovice
13349 3/589250 Prostějov.
od 20.10.2006:
Změnila se příslušnost 1 ZSJ do obce (od 20.10.2006):
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, nyní obec(KODOB,KO/IČOB,název), dříve obec (KODOB,KO/IČOB,název)
04599 3 0 Hostovice
11765 0/555134 Pardubice
04599 3/575020 Hostovice

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do městského obvodu/městské části – tj. vznikla nová vazba (od 20.10.2006):

KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ MO/MČ(KODMC/IČZÚJ,název)
dříve MO/MČ (KODMC/IČZÚJ, název)
04599 3 0 Hostovice 80808/575020 Pardubice VIII - (nová vazba)
Změnila se příslušnost 4 ZSJ do části obce evidenční i statistické:
od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, nyní v části obce, dříve v části obce
10883 9 0 Úpor 40247 8 Dušníky, dříve 10882 1 Obříství, v obci 10882 1/535133 Obříství (okres Mělník), od 15.3.2006 (pracovní
účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů), na základě zjištění, že jediný dům (statek č.p. 71) patří do části obce Dušníky,
31843 4 0 Hradčany-sídliště 31845 1 Ploužnice, dříve 31842 6 Hradčany v obci 13922 0/562017 Ralsko (okres Česká Lípa), od
15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů),
15056 8 0 Pelhřimovy 15052 5 Slezské Rudoltice, dříve 15053 3 Víno v obci 15052 5/597813 Slezské Rudoltice (okres Bruntál), od
15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů), na základě zjištění, že jediné dva domy (č.p. 13 a 114) patří do
části obce Slezské Rudoltice;
od 1.8.2006:
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ
nyní v části obce
dříve v části obce
03635 8 0 Úžlabí
03635 8 Úžlabí
03633 1 Habartov , v obci 03633 1/560359 Habartov

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do katastrálního území - uveden kód ZSJ, kontr.znak ZSJ, díl, nové k.ú., dřívější k.ú., obec, okres, účinnost:

KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ
nyní k.ú.
dříve k.ú.
04195 5 0 Lisovice
65375 6 Chrást u Tochovic
64194 4 Horčápsko, v obci 05375 9/564249 Chrást, v okrese Příbram, s
účinností od 22.12.2005 (dodatečné oznámení).

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do ÚTJ - uveden kód ZSJ, kontr.znak ZSJ, díl, nová ÚTJ, dřívější ÚTJ, obec, okres, účinnost:
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ
nyní ÚTJ
04195 5 0 Lisovice
65375 6 Chrást u Tochovic
bram, s účinností od 22.12.2005 (dodatečné oznámení).
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dříve ÚTJ
64195 2 Chrást-Lisovice, v obci 05375 9/564249 Chrást, v okrese Pří-

Změnilo se vymezení a počet obyvatel 2001 u 2 ZSJ:

od 20.12.2002 (dodatečné oznámení):
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ OB91, dříve OB91
07607 4 0 Křeslice
235
235
ZSJ 32061 7 0 Ke Křeslicům C.

OB01,dříve OB01
288
285, v obci 12702 7/554782 Praha, v důsledku připojení domů ze zrušené

Změnilo se vymezení a počet obyvatel 2001 u 1 ZSJ od 1.7.2006,
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ OB91,dříve OB91
03278 6 0 Držovice
1176 1176
pojení zrušené ZSJ 30436 1 0 Vrchní díly.

OB01,dříve OB01
1245
1249, v obci 13349 3/589250 Prostějov, nově 03278 6 0, v důsledku při-

ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 07a
Zaniklo sedm ZSJ:
od 4.6.2002 (datum ukončení platnosti k 3.6.2002 - dodatečné oznámení):
Zanikla 1 ZSJ (kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, datum účinnosti):

KODZSJ,KZ,NAZZSJ, KODOB,KO/IČOB, NAZOB
32071 4 0 Malé Chrášťany (oddělená část), v obci 14672 2/545015 Sedlec (okres České Budějovice), s účinností 4.6.2002, tj. s ukončením platnosti k 3.6. 2002 (dodatečné oznámení); ZSJ byla vymezena 10.2.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 jakožto území
samostatné územně nesouvisející části katastrálního území 74670 3 Malé Chrášťany; tato oddělená část zanikla k 4.6.2002 změnou
hranic katastrálních území a sloučením oddělené části do hlavní části katastrálního území 74670 3 Malé Chrášťany; vzhledem k tomu,
že ZSJ má nulový počet obyvatel, slučuje se do ZSJ 14670 6 0 Malé Chrášťany, kde vytváří zaniklý díl 14670 6 9 Malé Chrášťany díl 9,
aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).

od 11.4.2003 (datum ukončení platnosti k 10.4.2003 - dodatečné oznámení):
Zanikla 1 ZSJ (kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, datum účinnosti):

KODZSJ,KZ,NAZZSJ, KODOB,KO/IČOB, NAZOB
32204 1 0 Rankovice (oddělená část), v obci 16596 4/555631 Teplá (dříve okres Karlovy Vary, od 1.1.2007 okres Cheb), s účinností
od 11.4.2003, tj. s ukončením platnosti k 10.4.2003 (dodatečné oznámení); ZSJ byla vymezena 25.8.2000 v rámci územní přípravy
SLDB 2001 jakožto území samostatné územně nesouvisející části katastrálního území 76598 8 Rankovice; tato oddělená část zanikla k
11.4.2003 sloučením oddělené části do sousedního katastrálního území 72670 2 Poutnov ve stejné obci 16594 8/555631 Teplá; vzhledem k tomu, že ZSJ má nulový počet obyvatel, slučuje se do ZSJ 12670 5 0 Poutnov (a do části obce 12670 5 Poutnov), kde vytváří zaniklý díl 12670 5 9 Poutnov díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek
KODZ01+KZ01+DIL01).

od 6.10.2006 (datum ukončení platnosti k 5.10.2006):
Zanikla 1 ZSJ (kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, datum účinnosti):

KODZSJ,KZ,NAZZSJ, KODOB,KO/IČOB, NAZOB
32105 2 0 Horní Kounice (oddělená část), v obci 04310 9/594105 Horní Kounice (okres Znojmo), s účinností od 6.10.2006, tj.
s ukončením platnosti k 5.10.2006; ZSJ byla vymezena 20.7.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 jakožto území samostatné
územně nesouvisející části katastrálního území 64310 6 Horní Kounice; tato oddělená část zanikla k 6.10.2006 změnou hranic katastrálních území a sloučením oddělené části do hlavní části katastrálního území 64310 6 Horní Kounice; vzhledem k tomu, že ZSJ neobsahuje žádnou budovu, slučuje se do ZSJ 04310 9 0 Horní Kounice, kde vytváří zaniklý díl 04310 9 9 Horní Kounice díl 9, aby zůstala
zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).

od 6.11.2006 (datum ukončení platnosti k 5.11.2006):
Zanikla 1 ZSJ (kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, datum účinnosti):

KODZSJ,KZ,NAZZSJ, KODOB,KO/IČOB, NAZOB
32073 1 0 Javorná (oddělená část), v obci 01822 8/555941 Čachrov (okres Klatovy), s účinností 6.11.2006, tj. s ukončením platnosti k
5.11.2006; ZSJ byla vymezena 10.2.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 jakožto území samostatné územně nesouvisející části
katastrálního území 65777 8 Javorná na Šumavě; tato oddělená část zanikla k 6.11.2006 změnou hranic katastrálních území a sloučením oddělené části do hlavní části katastrálního území 65777 8 Javorná na Šumavě; vzhledem k tomu, že ZSJ obsahuje pouze 1 budovu, slučuje se do ZSJ 05777 1 0 Javorná, kde vytváří zaniklý díl 05777 1 9 Javorná díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001
(původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).

od 14.11.2006 (datum ukončení platnosti k 13.11.2006:
Zanikla 1 ZSJ (kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, datum účinnosti):

KODZSJ,KZ,NAZZSJ, KODOB,KO/IČOB, NAZOB
32089 7 0 Dolní Domaslavice (oddělená část), v obci 02892 4/598101 Dolní Domaslavice (okres Frýdek-Místek), s účinností od
14.11.2006, tj. s ukončením platnosti k 13.11.2006; ZSJ byla vymezena 20.2.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 jakožto území
samostatné územně nesouvisející části katastrálního území 62892 1 Dolní Domaslavice; tato oddělená část zanikla k 14.11.2006 sloučením oddělené části do sousedního katastrálního území 62893 0 Volovec ve stejné obci 02892 4/598101 Dolní Domaslavice; vzhledem
k tomu, že zaniklá ZSJ obsahuje pouze 5 budov a navíc ZSJ Dolní Domaslavice a ZSJ Volovec patří do stejné části obce 02892 4 Dolní
Domaslavice, slučuje se do ZSJ 02893 2 0 Volovec, kde vytváří zaniklý díl 02893 2 9 Volovec díl 9, aby zůstala zachována vazba k
SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).

od 1.1.2007 (datum ukončení platnosti k 31.12.2006):
Zanikly 2 ZSJ (kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, datum účinnosti):

KODZSJ,KZ,NAZZSJ, KODOB,KO/IČOB, NAZOB
32072 2 0 Bor (oddělená část), v obci 17785 7/545821 Velešín (okres Český Krumlov), s účinností 1.1.2007, tj. s ukončením platnosti k
31.12.2006; ZSJ byla vymezena 10.2.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 jakožto území samostatné územně nesouvisející části
katastrálního území 77783 8 Chodeč, která byla oddělena jedinou parcelou (železniční tratí) od území ZSJ 17781 4 0 Bor, ležící na katastrálním území 77783 8 Chodeč; tato oddělená část zanikla již v roce 2001 změnou hranic katastrálních území a sloučením oddělené
části do hlavní části katastrálního území 77783 8 Chodeč, tato změna však nebyla ČSÚ oznámena a do podkladové mapy 1:10 000 nebyla promítnuta; vzhledem k tomu, že ZSJ obsahuje pouze tři budovy (Zadní Bor) a měla při SLDB 2001 nulový počet obyvatel, slučuje
se do ZSJ 17781 4 0 Bor, kde vytváří zaniklý díl 17781 4 9 Bor díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
32075 7 0 Ptení (oddělená část), v obci 13658 1/589942 Ptení (okres Prostějov), s účinností 1.1.2007, tj. s ukončením platnosti k
31.12.2006; ZSJ byla vymezena 20.2.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 jakožto území samostatné územně nesouvisející části
katastrálního území 73658 9 Ptení, ve skutečnosti tato část není a nikdy nebyla oddělena, ale je spojena s větší částí katastrálního území jedinou úzkou parcelou (silnicí), zúžení vzniklo rozšířením sousedního katastrálního území 68461 9 Seč u Lipové kvůli zástavbě, oddělení vzniklo generalizací do mapy 1:10 000; vzhledem k tomu, že ZSJ neobsahuje žádnou budovu, slučuje se do ZSJ 13658 1 0 Ptení,
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kde vytváří zaniklý díl 13658 1 9 Ptení díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek
KODZ01+KZ01+DIL01).

Změnil se název 4 ZSJ (od 1.1.2007):

KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ původní a nový, v obci (KODOB,KO/IČOB,název):
32088 9 0 Kundratice (oddělená část) na nový název Kříženec, v obci 03727 3/556181 Hartmanice (okres Klatovy);
ZSJ byla vymezena 20.10.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 jakožto území samostatné územně nesouvisející části katastrálního
území 63733 5 Kundratice I; tato oddělená část zanikla k 12.6.2003 změnou hranic katastrálních území a sloučením oddělené části do
hlavní části katastrálního území 63733 5 Kundratice I; dosavadní název se stal nevhodným, protože již netvoří oddělenou část, a proto
se mění tak, aby byl v souladu s názvem části obce 40601 5 Kříženec. Vymezení ZSJ a jeho příslušnost do části obce a katastrálního
území se nemění.
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ původní a nový, v obci (KODOB,KO/IČOB,název):
07888 3 0 Lahošt na nový název Lahošť, v obci 07888 3/567647 Lahošť (dříve Lahošt) v okrese Teplice, s účinností od 1.1.2007. Název obce Lahošt se změnil na nový název Lahošť na základě požadavku obce. Protože se obec nečlení na části (z hlediska MV ČR), má
pro potřeby územní identifikace jednu část, shodnou s názvem obce, který se proto rovněž mění. Protože má obec pouze jednu ZSJ,
shodnou kódem i názvem s kódem a názvem části obce, mění se k 1.1.2007 rovněž název ZSJ.
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ původní a nový, v obci (KODOB,KO/IČOB,název):
01411 7 0 Březina na nový název Březina (dříve okres Tišnov) v obci 01411 7/582891 Březina (dříve okres Tišnov) v okrese Brnovenkov, s účinností od 1.1.2007. Název obce Březina se změnil na nový název Březina (dříve okres Tišnov) s účinností od 1.1.2007.
Protože se obec nečlení na části (z hlediska MV ČR), má pro potřeby územní identifikace jednu část, shodnou s názvem obce, který se
proto rovněž mění. Protože má obec pouze jednu ZSJ, shodnou kódem i názvem s kódem a názvem části obce, mění se k 1.1.2007
rovněž název ZSJ.
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ původní a nový, v obci (KODOB,KO/IČOB,název):
32076 5 0 Krásensko (oddělená část) na nový název Krásensko II, v obci 07318 1/593192 Krásensko (okres Vyškov); ZSJ byla vymezena 20.2.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 jakožto území samostatné územně nesouvisející části katastrálního území 67318 8
Krásensko; z této oddělené části bylo k 1.10.2003 vytvořeno nové samostatné katastrální území 92076 2 Krásensko II, název ZSJ však
nebyl změněn; postupným rušením všech územně oddělených částí katastrálních území (z původních 11 případů v roce 2001) se postupně ruší i názvy ZSJ, která obsahují přívlastek "(oddělená část)", a proto se nyní mění název ZSJ tak, aby byl shodný s názvem katastrálního území.

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do části obcí evidenční i statistické:

KODOK,KODZSJ,KZ,DIL,CUO,NAZZSJ, nyní v části obce, dříve v části obce
3501 02161 0 0 (050) Robeč 02152 1 0 Dubice 02161 0 Robeč
v obci 02138 5/561380 Česká Lípa, od 1.2.2007 v důsledku zrušení části obce Robeč.

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do katastrálního území - uveden kód ZSJ, kontrolní .znak ZSJ, díl, název ZSJ, nové k.ú., dřívější k.ú., obec,
okres, účinnost:
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ
01959 3 0 (UO 067) Čepirožská výšina-jih,
Most), s účinností od 18.6.2006 (dodatečné oznámení).

nyní k.ú.
69959 4 Most II

dříve k.ú.
61959 1 Čepirohy , v obci 09959 7/567027 Most (okres

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do ÚTJ - uveden kód ZSJ, kontr.znak ZSJ, díl, název ZSJ, nová ÚTJ, dřívější ÚTJ, obec, okres, účinnost:
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ
01959 3 0 (UO 067) Čepirožská výšina-jih,
Most), s účinností od 18.6.2006 (dodatečné oznámení).

nyní ÚTJ
69959 4 Most II

dříve ÚTJ
61959 1 Čepirohy , v obci 09959 7/567027 Most (okres

Změnilo se vymezení a počet obyvatel 2001 u 3 ZSJ:

KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ
OB91, dříve OB91 OB01, dříve OB01
14671 1 0 Plástovice
88
88
92
155
14672 2 0 Sedlec
192
192
231
168
v obci 14672 2/545015 Sedlec (okres České Budějovice), v důsledku změny v dílech ZSJ, s účinností od 26.6.2002 (dodatečné oznámení).
02893 2 0 Volovec
456
456
559
551
v obci 02892 4/598101 Dolní Domaslavice (okres Frýdek-Místek), v důsledku připojení domů ze zrušené ZSJ 32089 7 0 Dolní Domaslavice (oddělená část), s účinností od 14.11.2006.

ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 07b
Všechny změny v ZSJ, které se nečlení na díly, je třeba provést shodně v číselníku ZSJ-dílů pro ZSJ s dílem 0.
Vznikly 3 ZSJ (kód ZSJ, kontrolní znak, díl, název ZSJ, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, okres, datum účinnosti):

KODZSJ,KZ,NAZZSJ,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
32242 3 0 Knihy, v obci 05329 5/540323 Chotilsko, okres Příbram, s účinností od 14.5.2007, patří do nově vytvořené části obce 32242
3 Knihy a leží na k.ú. 65328 4 Hněvšín, její území bylo vyčleněno ze ZSJ 05328 7 0 Hněvšín a z části obce 05328 7 Hněvšín a představuje prostorově oddělenou chatovou zástavbu na východ od vlastní zástavby ZSJ a části obce Hněvšín,
32243 1 0 Kobylníky, v obci 05329 5/540323 Chotilsko, okres Příbram, s účinností od 14.5.2007, patří do nově vytvořené části obce
32243 1 Kobylníky a leží na k.ú. 73378 4 Prostřední Lhota, její území bylo vyčleněno ze ZSJ 13378 7 0 Prostřední Lhota a z části obce
13378 7 Prostřední Lhota a představuje prostorově oddělenou chatovou a rekreační zástavbu při břehu Slapské přehradní nádrže,
32244 0 0 Cholín-Boubovny, v obci 05329 5/540323 Chotilsko, okres Příbram, s účinností od 14.5.2007, patří do nově vytvořené části
obce 32244 0 Cholín-Boubovny a leží na k.ú. 73378 4 Prostřední Lhota, její území bylo vyčleněno ze ZSJ 32112 5 0 Smilovice a z části
obce 32112 5 Smilovice a představuje prostorově oddělenou chatovou zástavbu na západ od vlastní zástavby ZSJ a části obce Smilovice a na východ od ZSJ a části obce Cholín v sousední obci Borotice, při břehu Slapské přehradní nádrže.

Zanikly 2 ZSJ (kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, okres, datum účinnosti):

KODZSJ,KZ,NAZZSJ, KODOB,KO/IČOB, NAZOB
32124 9 0 Radíč (oddělená část), v obci 13767 7/598488 Radíč, okres Příbram, s účinností od 1.6.2007, tj. s ukončením platnosti k
31.5.2007; ZSJ byla vymezena 20.7.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 jakožto území samostatné územně nesouvisející části
katastrálního území 73767 4 Radíč; tato oddělená část zanikla 14.3.2006 změnou hranic katastrálních území a sloučením oddělené části do hlavní části katastrálního území 73767 4 Radíč; vzhledem k tomu, že ZSJ neobsahuje žádnou budovu, slučuje se do ZSJ 13767 7 0
Radíč, kde vytváří zaniklý díl 9 ZSJ 13767 7 9 Radíč díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01). Tento případ je posledním ze souboru rušení ZSJ, vytvořených jakožto území samostatné územně nesouvisející části katastrálního území (druhého polygonu k.ú.). Od 1.6.2007 mají všechna katastrální území v ČR pouze jeden polygon.
05863 7 0 Dolce, v obci 05865 3/540391 Jesenice, okres Příbram, s účinností od 9.3.2007, tj. s ukončením platnosti k 8.3.2007, ZSJ byla sloučena se ZSJ 19847 1 0 Bolechovice II, která se v návaznosti na zrušení jedné ze dvou prostorově oddělených částí k.ú. 798479
Bolechovice II přemisťuje do zbývající části k.ú. a spolu se zrušenou ZSJ Dolce vytváří ZSJ 19847 1 0 Dolce, která přebírá vymezení a
definiční bod po původní ZSJ 05863 7 0 Dolce. Zaniklá ZSJ 05863 7 0 Dolce se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 19847 1 9 Dolce díl 9, aby
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zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01) i SLDB 1991 (původní kód se zapisuje do položek KODZSL+KZSL+DILSL).

Změnil se název 4 ZSJ:

V okrese Příbram, v obci 05865 3/540391 Jesenice, s účinností od 9.3.2007, se mění název ZSJ 19847 1 0 Bolechovice II na nový název Dolce, v důsledku sloučení ZSJ Bolechovice II se ZSJ 05863 7 0 Dolce, která se ruší.
V okrese Pelhřimov, v obci 19715 7/549231 Žirovnice, s účinností od 26.3.2007, se mění název ZSJ 08534 1 0 Lítkovice na nový název
Litkovice, tak aby byl shodný se změněným názvem části obce 08534 1 Lítkovice (dříve Lítkovice).
V okrese Pardubice, v obci 17366 5/572888 Újezd u Sezemic, s účinností od 1.4.2007, se mění název ZSJ 17366 5 0 Újezd na nový název Újezd u Sezemic, tak aby byl shodný s názvem části obce.
V okrese Jeseník, v obci 18171 4/541303 Vidnava, s účinností od 27.8.2007, se mění název ZSJ 18170 6 0 Stachlovice na nový název
Štachlovice, tak aby byl shodný s názvem UVP (ulice a veřejné prostranství) Štachlovice. Název ZSJ Stachlovice při jeho vzniku v roce
1970 byl shodný s názvem části obce Stachlovice. Tato část obce byla zrušena k 31.12.1975, ZSJ však existuje stále jako malá prostorově oddělená sídelní jednotka (30 obyvatel v roce 2001). Městský úřad Vidnava pro adresy budov v ZSJ používá v současnosti název
ÚVP Štachlovice, a proto se v rámci údržby číselníku ZSJ (a po konzultaci s městským úřadem) mění název ZSJ tak, aby byl shodný s
tímto v místě používaným názvem.

Mění se číslo urbanistického obvodu (CUO) u 5 ZSJ,

v důsledku kontrol v rámci údržby číselníku ZSJ, s účinností od 15.10.2007 (pracovní účinnost). Jedná se o nově vytvořené ZSJ (ve 4
případech v roce 2000, v jednom případě v roce 2005), u kterých zůstalo CUO ZSJ, od které byly odděleny, místo toho aby dostaly nové
CUO, jako všechny nově vytvářené ZSJ ve městech, členěných na urbanistické obvody.
KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ
v obci:KODOB,KO/ICOB,NAZOB
CUO: dříve, nově
31921 0 0 Kapitál
14724 9/576964 Semily
012 015
31938 4 0 Průmyslový obvod-jih
07271 1/534951 Kralupy n.Vlt.
018 030
32205 9 0 K Zaječímu vrchu
06579 0/555771 Klatovy
044 045
32235 1 0 Výmyslov
13471 6/511382 Přerov
048 049
32098 6 0 Havřice-jih
17298 7/592731 Uherský Brod
020 021

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do obce (od 1.7.2007):

KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ KODOB,KO/IČOB,nová obec KODOB,KO/IČOB,dříve obec
15647 7 0 Habří
09857 4/596159 Moravecké Pavlovice, okres Žďár n.Sáz., dříve v obci 15652 3/596825 Strážek, okres Žďár nad
Sázavou.

Změnila se příslušnost 2 ZSJ do části obce i části obce dílu:

KODZSJ,KZ,DIL,CUO,NAZZSJ, nyní v části obce, dříve v části obce
05332 5 0 Živohošť 05332 5 Živohošť, dříve 05330 9 Křeničná v obci 05329 5/540323 Chotilsko, okres Příbram, od 14.5.2007,
v důsledku vytvoření nové části obce Živohošť.
09681 4 0 Sklenářovice 09681 4 Sklenářovice, dříve 09680 6 Mladé Buky v obci 09680 6/579548 Mladé Buky, od 1.5.2007, v důsledku
vytvoření části obce Sklenářovice.

Byly opraveny počty obyvatel 53 ZSJ, převzetím dat z aktualizované verze Lexikonu obcí (2005, 2006, 2007). Seznam je uveden v části
DÍLY ZSJ.
Při revizi ZSJ jsou nově vytvořeny souřadnice definičních bodů všech ZSJ. Jsou odečítány v měřítku 1:10 000 podle tradiční metodiky, tj.
jsou umísťovány uvnitř kompaktní zástavby ZSJ, pokud možno na rohovou budovu na křižovatce hlavních ulic, na městský úřad, školu,
kostel, nebo na křižovatku silnic, silnice s mostem, křižovatku lesních nebo polních cest nebo vrch kopce (kótu). Uvádí se s přesností na
metry (zaokrouhlené na desítky metrů) a od nich budou odvozeny souřadnice definičních bodů všech ostatních jednotek. V současné verzi
zůstávají souřadnice na stovky metrů, u ZSJ po revizi jsou však nahrazeny novou, i když zaokrouhlenou hodnotou. U všech definičních
bodů ZSJ (a z nich odvozených definičních bodů KÚ a obcí) je kontrolou zajištěno, že leží uvnitř digitálního zobrazení příslušného KÚ a
obce v měřítku 1:10 000 i 1:50 000. V současné verzi ÚIR-ZSJ jsou upraveny souřadnice definičních bodů 6803 ZSJ.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 08a
Všechny změny v ZSJ, které se nečlení na díly, je třeba provést shodně v číselníku ZSJ-dílů pro ZSJ s dílem 0.
Vznikla 1 ZSJ (okres, kód obce dle ISÚ, kontrolní znak/IČOB, název obce, kód ZSJ, kontrolní znak, díl, název ZSJ, datum účinnosti):

V okrese Chrudim, v obci 04198 0/571466 Horka, se vytváří nová ZSJ 32245 8 Silnice, vyčleněním ze ZSJ 04199 8 0 Mezihoří, s účinností od 21.11.2007(dodatečné oznámení). ZSJ tvoří prostorově (lesem) oddělená zástavba 8 budov v západní části dosavadní ZSJ
Mezihoří a stala se rozhodnutím obecního zastupitelstva novou částí obce 04199 8 Silnice. Nová ZSJ leží na k.ú. 64198 7 Horka u
Chrudimi, počet obyvatel nelze stanovit z dat ÚIR-ZSJ (ZSJ je vymezena nově, bez vazby na SLDB 2001).

Mění se názvy dvou ZSJ, na základě kontrol, s účinností od 25.3.2008:

V okrese Uherské Hradiště, v obci 18885 9/592838 Vyškovec, s účinností od 25.3.2009, se mění název ZSJ 18883 2 0 Výškovecké
Bošáčky na nový název Vyškovecké Bošáčky, tak, aby odpovídal názvu obce a části obce Vyškovec. Nesprávný název vznikl v roce
1980 a od té doby to nikdo neodhalil anebo pokud to odhalil, nenahlásil to správci registru ZSJ. Chyba byla zjištěna při porovnávání názvů ZSJ s názvy v databázi GEONAMES, kterou vytváří ČÚZK.
V okrese Frýdek-Místek, v obci 03495 9/598003 Frýdek-Místek, s účinností od 25.3.2009, se mění název ZSJ 03508 4 0 (UO 027) Nové
Dvory na nový název Panské Dvory, tak, aby by s hodný s názvem k.ú. 63508 1 Panské Nové Dvory a současně s názvem UVP Panské Nové Dvory. Nesprávný název vznikl v roce 1970 (zřejmě záměnou s místním názvem Nové Dvory, který se vyskytuje na sousedním k.ú.) a od té doby to nikdo neodhalil anebo pokud to odhalil, nenahlásil to správci registru ZSJ. Chyba byla zjištěna při porovnávání
názvů ZSJ s názvy v databázi GEONAMES, kterou vytváří ČÚZK.

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do části obce i části obce dílu:

KODZSJ,KZ,DIL,CUO, NAZZSJ, nyní v části obce,dříve v části obce
04470 9 0 Výšinka 04470 9 Výšinka, dříve 04469 5 Horní Žďár, v obci 03673 1/579211 Hajnice, okres Trutnov, od 1.1.2008, v důsledku
vytvoření nové části obce Výšinka.

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do k.ú:

KODZSJ,KZ,DIL, NAZZSJ, nyní v k.ú., dříve v k.ú.
19403 4 0 Černíky 79405 8 Zvole u Prahy, dříve 79402 3 Březová u Zvole, v obci 19405 1/539902 Zvole, od 15.1.2008, v důsledku
změny hranic mezi k.ú. a zániku přesahu obce Zvole na k.ú. Březová u Zvole ve formě ÚTJ 79403 1 Zvole-Černíky.

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do ÚTJ:

KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, nyní v ÚTJ, dříve v ÚTJ
19403 4 0 Černíky 79405 8 Zvole u Prahy, dříve 79403 1 Zvole-Černíky, v obci 19405 1/539902 Zvole, od 15.1.2008, v důsledku zániku
ÚTJ 79403 1 Zvole-Černíky a jejího sloučení do k.ú., které je současně ÚTJ Zvole u Prahy.
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Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS, na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu a podle grafických vrstev
RSO k 1.1.2008.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 08b
Všechny změny v ZSJ, které se nečlení na díly, je třeba provést shodně v číselníku ZSJ-dílů pro ZSJ s dílem 0.
Vznikly dvě ZSJ (okres, kód obce dle ISÚ, kontrolní znak/IČOB, název obce, kód ZSJ, kontrolní znak, díl, název ZSJ, datum účinnosti), na
základě upřesnění hranic k.ú. Zeměměřickým úřadem, které odhalilo existenci dvou nových případů, kdy je k.ú. složeno ze dvou polygonů,
s účinností od 13.5.2008.Vznikla 1 ZSJ (okres, kód obce dle ISÚ, kontrolní znak/IČOB, název obce, kód ZSJ, kontrolní znak, díl, název
ZSJ, datum účinnosti):

V okrese Příbram, v obci 07001 7/540498 Kosova Hora, se vytváří nová ZSJ 32246 6 0 Vysoká (oddělená část), s účinností od
13.5.2008. ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory II, která představuje nově vytvořenou ÚTJ 92246 3
Vysoká u Kosovy Hory II díl 2. Nová ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 18819 1 0 Vysoká, patří do části obce 18819 1 Vysoká a leží na
k.ú. 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory II.ZSJ není obydlená a nemá žádnou vazbu na SLDB 2001 ani 1991. Vzhledem k tomu, že k.ú.
78819 8 Vysoká u Kosovy Hory II se skládá ze dvou polygonů, lze předpokládat, že Zeměměřický úřad, který tyto případy postupně odstraňuje prostřednictvím katastrálních úřadů, zruší výhledově i členění tohoto k.ú. na dva polygony a nově vytvořená ZSJ (a také ÚTJ)
bude opět zrušena.
V okrese Náchod, v obci 05510 7/574112 Chvalkovice, se vytváří nová ZSJ 32247 4 0 Střeziměřice (oddělená část), s účinností od
13.5.2008. ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 65514 7 Střeziměřice, která představuje nově vytvořenou ÚTJ 92247 1 Střeziměřice
díl 2. Nová ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 05514 0 0 Střeziměřice, patří do části obce 05514 0 Střeziměřice a leží na k.ú. 65514 7
Střeziměřice. ZSJ není obydlená a nemá žádnou vazbu na SLDB 2001 ani 1991. Vzhledem k tomu, že k.ú. 65514 7 Střeziměřice se
skládá ze dvou polygonů, lze předpokládat, že Zeměměřický úřad, který tyto případy postupně odstraňuje prostřednictvím katastrálních
úřadů, zruší výhledově i členění tohoto k.ú. na dva polygony a nově vytvořená ZSJ (a také ÚTJ) bude opět zrušena.

Mění se názvy 7 ZSJ a současně ZSJ dílů:
- s účinností od 13.5.2008, mění se název 1 ZSJ a ZSJ dílu v Praze, na základě údržby číselníku ZSJ:

kodzsj,kontr.znak,díl,dřívější název ZSJ nový název ZSJ
13085 1 0 Střížkov-Na Dlouhých
Střížkov-sever
Název ZSJ 13085 1 0 Střížkov-Na Dlouhých se mění, protože vznikl v roce 1970 podle pomístního názvu Na Dlouhých, který označoval
pole v místech, kde je nyní část rozsáhlé křižovatky komunikací Liberecká a Kbelská a prodejna Porsche; název ZSJ dnes působí nepatřičně, protože pomístní název se již v mapě neuvádí.

- s účinností od 10.6.2008, mění se název 1 ZSJ a ZSJ dílu, na základě kontrol:

V okrese Šumperk, v obci 18942 1/541354 Zábřeh, s účinností od 10.6.2008, se mění název ZSJ 18945 6 0 (UO 004) Měkýš na nový
název Měkkýš, tak, aby odpovídal pomístnímu názvu v mapě 1:10 000. Nesprávný název vznikl v roce 1970 a od té doby to nikdo neodhalil anebo pokud to odhalil, nenahlásil to správci registru ZSJ. Chyba byla zjištěna při porovnávání názvů ZSJ s názvy v databázi
GEONAMES, jejíž správou je pověřen Zeměměřický úřad.

- s účinností od 20.10.2008, mění se název 4 ZSJ a ZSJ dílů:

V okrese Frýdek-Místek, v obci 09867 1/598445 Morávka, s účinností od 20.10.2008, se mění názvy ZSJ:
09866 3 0 Malý Lipový na nový název Malé Lipové
09871 0 0 Velký Lipový
Velké Lipové
09872 8 0 Vlaský
Vlaské
09873 6 0 Vysutý
Vysuté
Změna vyplývá z toho, že názvy ZSJ se lišily od názvů v databázi GEONAMES, jejíž správou je pověřen Zeměměřický úřad a která shrnuje názvy obsažené v základních mapách. Zeměměřický úřad požádal obec Moravka o vyjádření a ta označila názvy v mapách za
správnější. Registr ZSJ se tedy přizpůsobuje názoru obce a Zeměměřického úřadu.

- s účinností od 31.10.2008, mění se název 1 ZSJ a ZSJ dílu:

V okrese Louny, v obci 10351 9/566501 Nepomyšl, s účinností od 31.10.2008, se mění název ZSJ 10350 1 0 Chmelišťná na nový název
Chmelištná.
Název ZSJ se mění tak, aby byl v souladu s názvem části obce, který se změnil rozhodnutím zastupitelstva městyse tak, aby byl v souladu s názvem katastrálního území 70350 8 Chmelištná, na kterém leží.

Změnila se příslušnost 4 ZSJ a ZSJ dílů do části obce i části obce dílu:

KODZSJ,KZ,DIL,CUO, NAZZSJ, nyní v části obce,dříve v části obce
19843 9 0 Podskalí II 06663 0 Voltýřov
06659 1 Kamenice
v obci 06660 5/540447 Klučenice, o. Příbram, od 15.10.2008 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů), je to oprava
chybné příslušnosti všech domů na k.ú. 79843 6 Podskalí II do části obce.
03038 4 0 Brtná
0039 2 Dolní Žandov 03040 6 Horní Žandov
v obci 03039 2/554502 Dolní Žandov, o. Cheb, od 15.10.2008 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů), je to oprava
chybné příslušnosti všech domů na k.ú. 63038 1 Brtná u Dolního Žandova do části obce.
15402 4 0 Jedlová
15399 1 Stará Voda 15398 2 Sekerské Chalupy
v obci 15399 1/539112 Stará Voda, o. Cheb, od 15.10.2008 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů), je to oprava
chybné příslušnosti všech domů na k.ú. 75402 1 Jedlová u Staré Vody do části obce.
31883 3 0 (UO 051) K Jindřichovu-sever
05603 1 Jablonecké Paseky 40809 3 Mšeno nad Nisou
v obci 05597 2/563510 Jablonec nad Nisou, o. Jablonec nad Nisou, od 15.10.2008 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích
obvodů), je to oprava příslušnosti domů, které sice leží na k.ú. 65613 5 Mšeno nad Nisou, ale tvoří přesah části obce 05603 1 Jablonecké Paseky na toto k.ú. V Katastru nemovitostí jsou tyto domy uváděny jako příslušné do části obce 40809 3 Mšeno nad Nisou (nepochybně vlivem příslušnosti do k.ú.), ale v systému Adresa MV ČR jsou všechny domy se svými adresami uvedeny jako patřící do části
obce Jablonecké Paseky, v rámci které jsou číslovány. Město zvažuje odstranění přesahu buď posunutím hranic k.ú. nebo naopak přečíslováním domů, do té doby je však třeba opravit údaje na skutečný aktuální stav.

Změnila se příslušnost 2 ZSJ a ZSJ dílů do k.ú:

KODZSJ,KZ,DIL, NAZZSJ, nyní v k.ú., dříve v k.ú.
32224 5 0 Dolní Podhájí
75706 3 Skalice u Benešova
75705 5 Myslíč
v obci 15707 4/530689 Struhařov (okres Benešov), s účinností od 26.3.2008 (dodatečné oznámení), v důsledku zrušení druhého polygonu k.ú. Myslíč a jeho sloučení do k.ú. Skalice u Benešova.
31851 5 0 Vozerovice
62627 9 Bolechovice I
62628 7 Divišovice
v obci 14682 0/530573 Sedlec-Prčice, o. Příbram, od 15.10.2008 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů), je to
oprava chybné příslušnosti ZSJ, vyvolaná neprovedenou opravou hranic katastrálních území.

Změnila se příslušnost 6 ZSJ a ZSJ dílů do ÚTJ:

KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ, nyní v ÚTJ, dříve v ÚTJ
32224 5 0 Dolní Podhájí
75706 3 Skalice u Benešova
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75705 5 Myslíč

v obci 15707 4/530689 Struhařov (okres Benešov), s účinností od 26.3.2008 (dodatečné oznámení), v důsledku zrušení druhého polygonu k.ú. a ÚTJ Myslíč a jeho sloučení do k.ú. a ÚTJ Skalice u Benešova.
31820 5 0 Vodičkova C
91820 2 Nové Město 2 díl 2
72718 1 Nové Město 2
32051 0 0 Fidlovačka C
92051 7 Vinohrady 4 díl 2
72818 7 Vinohrady 4
13084 2 0 Ďáblický hřbitov 73085 8 Střížkov 8 díl 2
73086 6 Střížkov 8
13085 1 0 Střížkov-sever
73085 8 Střížkov 8 díl 2
73086 6 Střížkov 8
19805 6 0 Nový Střížkov B 79805 3 Libeň 9 díl 2
73133 1 Libeň 9
s účinností od 13.5.2008, v hlavním městě Praze, v nově vytvořených ÚTJ,
31851 5 0 Vozerovice
62627 9 Bolechovice I
62628 7 Divišovice
v obci 14682 0/530573 Sedlec-Prčice, o. Příbram, od 15.10.2008 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů), je to
oprava chybné příslušnosti ZSJ, vyvolaná neprovedenou opravou hranic katastrálních území.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS v případě ZSJ nebo ZSJ dílů, kde došlo ke změnám v jejich vymezení, na základě hodnot
výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2007 a podle grafických vrstev RSO k 1.7.2008.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 09a
Popis změn je upraven tak, že se týká samostatného číselníku ZSJ, který používá ČSÚ (tomu jsou přizpůsobeny i kódy, uváděné na 6
znaků), nikoliv souboru ZSJ.dbf z ÚIR-ZSJ, který obsahuje údaje jak o celých ZSJ, tak o jejich dílech
Vznikly 2 ZSJ (okres, kód obce dle ISÚ, kontrolní znak/IČOB, název obce, kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ, datum účinnosti):

V okrese Benešov, v obci 08737 8/530107 Louňovice pod Blaníkem, s účinností od 1.3.2009, se vytváří nová ZSJ 32249 1 Mrkvová
Lhota, vyčleněním ze ZSJ 08738 6 Světlá. Nová ZSJ patří do nově vytvořené části obce 32249 1 Mrkvová Lhota a leží na k.ú. 68738 3
Světlá pod Blaníkem.
V okrese Litoměřice, v obci 12190 8/565393 Ploskovice, s účinností od 1.1.2009, se vytváří nová ZSJ 32248 2 Starý Mlýnec, vyčleněním ze ZSJ 12192 4 Vinné. Nová ZSJ patří do nově vytvořené části obce 32248 2 Starý Mlýnec a leží na k.ú. 72192 1 Vinné

Mění se názvy dvou ZSJ:
s účinností od 19.12.2008:

V okrese Příbram, v obci 06660 5/540447 Klučenice, se mění název ZSJ 19843 9 Podskalí II na nový název Podskalí, s účinností od
19.12.2008, tak aby byl v souladu s novým názvem k.ú. a ÚTJ 79843 6 Podskalí (dříve Podskalí II

s účinností od 1.1.2009:

V okrese Chomutov, v obci 06168 9/563102 Kadaň, s účinností od 1.1.2009, se mění název ZSJ 06182 4 Zásada u Rašovic na nový název Zásada u Kadaně. Název ZSJ se mění tak, aby byl v souladu s názvem části obce, který se změnil rozhodnutím městského zastupitelstva tak, aby byl v souladu s názvem katastrálního území 66182 1 Zásada u Kadaně, na kterém leží.

Změnila se příslušnost 2 ZSJ do obce (od 1.1.2009):

KODZSJ,KZ,NAZZSJ v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
10316 1 Nemíž 16529 8/530751 Tehov, o. Benešov, dříve v obci 10316 1/530255 Nemíž, o. Benešov,
19589 8 Obůrky-Paseky a 19590 1 Želechovice nad Dřevnicí v obci 19590 1/500011 Želechovice nad Dřevnicí,
o. Zlín, dříve v obci 03556 4/585068 Zlín, o. Zlín. Ruší se čísla urbanistických obvodů (CUO) a charakteristiky UO (CHARUO) pro tyto 2
ZSJ.

Změnila se příslušnost 2 ZSJ do částí obce a částí obce dílů (od 1.1.2009):

KODZSJ,KZ,CUO, NAZZSJ, nyní v části obce,dříve v části obce
01420 6 (049) Chlum 41586 3 Děčín XXXIV-Chlum dříve 40734 8 Děčín XXVI-Bechlejovice, v obci
02492 9/562335 Děčín, o.Děčín, od 1.1.2009, v důsledku vytvoření nové části obce.
14308 1 Kozlíky 14308 1 Kozlíky dříve 14312 0 Velvěty, v obci 14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou, o. Teplice, od 1.1.2009, v důsledku
vytvoření nové části obce.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU), na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2008
a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2009. Údaje v souboru ZSJ.dbf v rámci ÚIR-ZSJ jsou ovšem výměry za jednotlivé díly ZSJ, takže pro
výměry celých ZSJ je třeba sečíst výměry všech dílů v ZSJ.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 09b
Vznikly tři ZSJ (okres, kód obce dle ISÚ, kontrolní znak/IČOB, název obce, kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ, datum účinnosti):
s účinností od 2.3.2009:

V okrese Ústí nad Labem, v obci 12009 0/568147 Petrovice, s účinností od 2.3.2009 (dodatečné oznámení) vzniká nová ZSJ 32251 2
Adolfov z dosavadní jihozápadní části k.ú. 67397 8 Větrov u Krásného Lesa, ve které leží bývalá část obce Adolfov, která přechází do
obce 16572 7/568295 Telnice, je nově začleněna do části obce 16572 7 Telnice a do k.ú. 76572 4 Telnice.
Podrobnosti viz text 2. Rozdělení ZSJ - vznik ZSJ a přejmenování ZSJ.

s účinností od 12.3.2009:

V okrese Česká Lípa, v obci 04382 6/561606 Horní Police, s účinností od 12.3.2009, se vytváří nová ZSJ 32250 4 Pod Školou, vyčleněním ze ZSJ 04382 6 Horní Police. Nová ZSJ patří do nově vytvořené části obce 32250 4 Pod Školou, leží na k.ú. 64382 3 Horní Police a tvoří prostorově oddělenou zástavbu, navazující na zástavbu sousední obce Žandov.

s účinností od 1.9.2009:

V okrese Tachov, v obci 16491 7/560715 Tachov, s účinností od 1.9.2009, se vytváří nová ZSJ (UO) 32252 1 (UO 025) K Vilémovu, ze
zbývajícího území dosavadní ZSJ 16488 7 K Vilémovu po vyčlenění nové části obce 16488 7 Vilémov. Podrobnosti viz text 2. Rozdělení
ZSJ - vznik ZSJ a přejmenování ZSJ.

Rozdělení ZSJ - vznik ZSJ a přejmenování ZSJ
s účinností od 2.3.2009:

V okrese Ústí nad Labem, v obci 12009 0/568147 Petrovice, s účinností od 2.3.2009 (dodatečné oznámení) se rozděluje dosavadní ZSJ
07397 1 Adolfov na dvě ZSJ:
1) Dosavadní ZSJ 07397 1 Adolfov, v obci 12009 0/568147 Petrovice, v užším vymezení, zůstává součástí této obce, i nadále patří do
části obce 07398 9 Krásný Les a leží na k.ú. 67397 8 Větrov u Krásného Lesa, ale její název se mění na nový název Větrov podle bývalé části obce Větrov a podle názvu k.ú. Větrov u Krásného Lesa.
2) Vzniká nová ZSJ 32251 2 Adolfov z dosavadní jihozápadní části k.ú. 67397 8 Větrov u Krásného Lesa, ve které leží bývalá část obce
Adolfov, která přechází do obce 16572 7/568295 Telnice, je nově začleněna do části obce 16572 7 Telnice a do k.ú. 76572 4 Telnice.
Toto řešení vyplývá ze skutečnosti, že na k.ú. Větrov u Krásného Lesa (kdysi obec Schreckenwald) se v minulosti nacházely část obce
Větrov (kdysi Schreckenwald, zanikla po roce 1950) a Adolfov (zanikla 1.7.1980), takže v roce 1970 byla na k.ú. pouze část obce a ZSJ
Adolfov a kód k.ú. byl odvozen od ní. Při nynějším rozdělení k.ú. je z hlediska územní struktury pokračovatelem kódu bývalá část Větrov

285

(nyní ZSJ Větrov), kdežto z hlediska přepočítávání počtu obyvatel, je pokračovatelem ZSJ Adolfov v novém vymezení, protože tam se
nachází většina domů a tím i většina obyvatel. Pro údaje registru to znamená, že ve vztahu k SLDB 2001 je ZSJ Větrov vedena jako nová, bez vazby na SLDB 2001, kdežto ZSJ Adolfov v novém vymezení má v položkách vyplněn KODZ01+KZ01+DIL01 bývalý kód 07397
1 0. To se týká ovšem pouze SLDB 2001, protože při SLDB 1970, 1980 a 1991 byla ZSJ nesčítaná. V roce 2001 zde byli sečteni 3 obyvatelé, které je třeba převést do obce Telnice.

s účinností od 1.9.2009:

V okrese Tachov, v obci 16491 7/560715 Tachov, s účinností od 1.9.2009, se rozděluje dosavadní ZSJ 16488 7 K Vilémovu na dvě ZSJ,
z nichž jedna přebírá kód a počty obyvatel (a má nový název), druhá přebírá pouze název (je tedy nová a má nový kód). Změna je
popsána odděleně:
V okrese Tachov, v obci 16491 7/560715 Tachov, s účinností od 1.9.2009, se vytváří nová ZSJ (UO) 32252 1 (UO 025) K Vilémovu, ze
zbývajícího území dosavadní ZSJ 16488 7 (UO 006) K Vilémovu po vyčlenění nové části obce 16488 7 Vilémov.
V okrese Tachov, v obci 16491 7/560715 Tachov, s účinností od 1.9.2009, se mění název ZSJ (UO) 16488 7 (006) K Vilémovu na nový
název Vilémov. Současně se mění vymezení této ZSJ vyčleněním nové ZSJ 32252 1 (025) K Vilémovu.

Zanikla 1 ZSJ (kód ZSJ, kontrolní znak, název ZSJ, kód obce, kontrolní znak/IČOB, název obce, okres, datum účinnosti):

IKOD_ZSJ, NAZZSJ,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB
32062 5 (CUO 496 B) Dolní Měcholupy-východ B, v obci 12702 7/554782 Praha, s účinností od 8.5.2009, tj. s ukončením platnosti k
7.5.2009;
ZSJ byla vytvořena k 25.2.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001 pro budoucí domy na území tehdy nově vytvořené ÚTJ 92062 2
Dolní Měcholupy-Dubeč, později Dolní Měcholupy-Praha-Dubeč, která představovala přesah zástavby z městské části Praha-Dubeč na
k.ú. 73254 2 Dolní Měcholupy.
Tato ÚTJ zanikla k 8.5.2009 (tj. její platnost byla ukončena k 7.5.2009), kdy byla hranice mezi k.ú. Dolní Měcholupy a Dubeč upravena
(rozhodnutím katastrálního úřadu) tak, aby byla shodná se stanovenou hranicí mezi městskými částmi Praha-Dolní Měcholupy a PrahaDubeč. Domy ze zaniklé ZSJ se převádějí do ZSJ 03333 2 0 Dubeč a dostávají nová čísla domovní v rámci části obce 03333 2 Dubeč.
Aby se zachovala vazba na SLDB 2001, ZSJ se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 03333 2 9 Dubeč díl 9, i když měla v roce 2001 nulový počet obyvatel - ZSJ byla při SLDB 2001 již vymezena, ale všechny domy byly postaveny později (v roce 2004 a později).

Mění se názvy tří ZSJ.
s účinností od 2.3.2009:

V okrese Ústí nad Labem, v obci 12009 0/568147 Petrovice, s účinností od 2.3.2009 (dodatečné oznámení) se mění název ZSJ 07397 1
0 Adolfov na nový název Větrov podle názvu bývalé části obce Větrov a podle názvu k.ú. Větrov u Krásného Lesa.
Podrobnosti viz text 2. Rozdělení ZSJ - vznik ZSJ a přejmenování ZSJ.

s účinností od 8.5.2009:

V hlavním městě Praze, v obci 12702 7/554782 Praha, s účinností od 8.5.2009, se mění název ZSJ 13255 1 0 (CUO 496 A) Dolní Měcholupy-východ A na nový název Dolní Měcholupy-východ, v souvislosti se zrušením ZSJ 32062 5 0 (CUO 496 B) Dolní Měcholupyvýchod B. Současně se mění hodnota položky DUO (dílu UO) - dosud A, nově nevyplněno.

s účinností od 1.9.2009:

V okrese Tachov, v obci 16491 7/560715 Tachov, s účinností od 1.9.2009, se mění název ZSJ (UO) 16488 7 0 (006) K Vilémovu na nový název Vilémov. Současně se mění vymezení této ZSJ vyčleněním nové ZSJ 32252 1 0 (025) K Vilémovu.
Podrobnosti viz text 2. Rozdělení ZSJ - vznik ZSJ a přejmenování ZSJ.

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do části obce a části obce dílu (od 23.9.2009):

KOD_ZSJ,CUO,NAZZSJ, nyní v části obce,
dříve v části obce
19267 8 Libná
19267 8 Libná
19266 0 Zdoňov
v obci 16639 1/574538 Teplice nad Metují, o. Náchod, od 23.9.2009, vytvořením nové části 19267 8 Libná.

Změnila se příslušnost 2 ZSJ do k.ú. a ÚTJ

KOD_ZSJ,CUO,NAZZSJ,
nyní v k.ú. a ÚTJ,
dříve v k.ú. a ÚTJ
30392 5 (012) Punkevní údolí
nyní v k.ú. a ÚTJ 60501 8 Blansko
dříve v k.ú. a ÚTJ 66615 7 Klepačov
32024 2 (025) Starohraběcí Huť nyní v k.ú. a ÚTJ 60201 8 Blansko
dříve v k.ú. a ÚTJ 76552 0 Těchov
obě ZSJ v obci 00501 1/581283 Blansko, okres Blansko, od 15.3.2009 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO) na základě aktuální
mapy hranic k.ú. a ÚTJ od ČÚZK. ZSJ představují převážně průmyslovou zástavbu v údolí řeky Punkvy, správná příslušnost do k.ú. se
řešila již v rámci územní přípravy SLDB 2001.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) u 25 ZSJ, tam kde došlo od 1.1.2009 ke změnám ve vymezení ZSJ nebo ve
vymezení k.ú., jehož výměra je základem pro odhady.
V souvislosti s údržbou a aktualizací soustavy souřadnic definičních bodů ZSJ byly upraveny souřadnice 43 definičních bodů ZSJ a položka MAPA pro 21 ZSJ v návaznosti na úpravu souřadnic reprezentativních (referenčních) ZSJ dílů nebo změnu referenčního dílu - viz popis
nových položek.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 10a
Popis změn se týká změn v samostatném číselníku celých ZSJ, nikoliv změn v dílech.
Změnila se příslušnost 2 ZSJ do obce (od 1.1.2010):

KODZSJ+KZ=IKOD_ZSJ, NAZZSJ v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
11979 2 Petrov nad Desnou
11979 2/500020 Petrov nad Desnou, o. Šumperk,
11980 6 Terezín
11979 2/500020 Petrov nad Desnou, o. Šumperk,
dříve obě v obci 15206 4/540986 Sobotín, o. Šumperk.

Změnila se příslušnost 2 ZSJ do k.ú. a do ÚTJ, od 20.12.2009 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO):
KODZSJ+KZ=KOD_ZSJ,CUO,NAZZSJ nyní v k.ú. (ÚTJ), dříve v k.ú. (ÚTJ
32117 6 (056) Zavržice-sever
79668 9 Žežice
66270 4 Zavržice
v obci 539911 Příbram (o. Příbram), jako oprava v rámci údržby RSO,
18988 0
Pelechy II
78990 9 Zahořany 78991 7 Žebrákov u Zahořan
v obci 549517 Kovářov (o. Písek), jako oprava v rámci údržby RSO.

286

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU), na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2009
a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2010. Výměry byly součástí aktualizované verze k 1.1.2010.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 10b
Popis změn v souboru ZSJ je rozdělen do dvou podkapitol: ZSJ a ZSJ díly. V současnosti se 96 % ZSJ nečlení na díly a pouze 4 % ZSJ
se na díly člení. V případě, že se ZSJ nečlení na díly, je uvedena v samostatném číselníku ZSJD.dbf jakožto díl 0 příslušné ZSJ. Bylo by
velmi neefektivní popisovat shodné změny dvakrát pouze s tím rozdílem, že kód ZSJ dílu je o jednu nulu delší.
Všechny změny uvedené v této podkapitole se tedy provedou v číselníku ZSJ dílů (ZSJD.dbf) a pak se provede totéž (bez vazeb na části
obce a bez označení dílů) i v číselníku ZSJ.
V intercenzálním období (přesněji v období, kdy neprobíhá územní příprava SLDB) jsou změny v ZSJ a ZSJ dílech dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami, nejčastěji vytvořením nové části obce, někdy změnou vymezení obce nebo k.ú., změnou
názvu k.ú., aj.,
b) změny a opravy, vyvolané údržbou RSO a ÚIR-ZSJ nebo oznámením z jiných zdrojů (např. upozornění na nesprávnou podobu názvu
apod.).
V době, kdy probíhá revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB, vzniká velké množství změn, které představují vlastní revizi ZSJ, administrativní změny probíhají dál, ale změny z údržby RSO a ÚIR-ZSJ jsou sice mnohem početnější, ale současně splývají s revizí ZSJ a SO
v rámci územní přípravy, protože její součástí je i revize budov, tj. plošná kontrola správnosti identifikace budov, která má často za následek změny v dílech ZSJ. Proto jsou opět změny v ZSJ a ZSJ dílech v zásadě dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami, nejčastěji vytvořením nové části obce, někdy změnou vymezení obce nebo k.ú., změnou
názvu k.ú., aj.,
b) změny a opravy, vyvolané jednak vlastní revizí ZSJ a SO, jednak údržbou RSO a ÚIR-ZSJ, vyvolanou revizí budov, ale i zvýšenou
kontrolou celé soustavy územních jednotek.
Tyto dvě skupiny změn jsou rozlišeny v následujících textech. Přitom jsou změny, vyvolané administrativními změnami, tříděny podle typu
změny a pak podle data účinnosti, kdežto změny z revize ZSJ a SO a z údržby RSO a ÚIR-ZSJ jsou tříděny rovněž podle typu změny, ale
dále územně (podle krajů, okresů, obcí, čísel UO nebo názvů ZSJ), nikoliv podle data účinnosti, která je pracovní.
Vznik nových ZSJ a ZSJ dílů:
a) změny, vyvolané administrativními změnami
s účinností od 1.7.2010:
KODZSJ+KZ+DIL=KOD_ZSJ_D,NAZZSJ v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
V okrese Kolín, v obci 533947 Žiželice, s účinností od 1.7.2010 se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl: 32394 2 0 Pod Vinicí, vyčleněním ze ZSJ
19746 7 0 Loukonosy (je to čistě formální vyčlenění, protože nová ZSJ není dosud obydlená); nová ZSJ je shodná s nově vytvořenou
částí obce 32394 2 Pod Vinicí a leží na k.ú. 79746 4 Loukonosy.

s účinností od 14.7.2010:

V okrese Česká Lípa, v obci 562017 Ralsko, s účinností od 14.7.2010, se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32282 2 0 Hvězdov, vyčleněním
ze ZSJ 31845 1 Ploužnice; nová ZSJ je shodná s nově vytvořenou částí obce 32282 2 Hvězdov a leží na k.ú. 91845 8 Ploužnice pod
Ralskem.

b) změny v rámci revize ZSJ a SO a údržby RSO a ÚIR-ZSJ
Hlavní město Praha
V hlavním městě Praze, v obci 554782 Praha, v městské části 500119 Praha 4, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32483 3 0 (UO 727) Sídliště Spořilov I, která patří do části obce 49025 3 Záběhlice, do
části obce dílu 40014 9 Záběhlice (Praha 4) a leží na k.ú. 73211 7 Záběhlice a ÚTJ 72799 7 Záběhlice-Praha 4. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 12799 0 0 (UO 092A) Spořilov I A pro zástavbu sídliště panelových bytových domů v severní části ZSJ.
V hlavním městě Praze, v obci 554782 Praha, v městské části 500119 Praha 4, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32484 1 0 (UO 728) U Jižní spojky, která patří do části obce 40020 3 Braník, do části obce dílu 40020 3 Braník a leží na k.ú. 72787 3 Braník a ÚTJ 72787 3 Braník. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12779 5 0 (UO 611) Pod
Jiráskovou čtvrtí pro zástavbu charakteru průmyslové zóny v severní části ZSJ.
V hlavním městě Praze, v obci 554782 Praha, v městské části 500143 Praha 5, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32485 0 0 (UO 729) Jinonice-Pod Vidoulí, která patří do části obce 49009 1 Jinonice, do
části obce dílu 40032 7 Jinonice (Praha 5) a leží na k.ú. 72873 0 Jinonice a ÚTJ 72873 0 Jinonice-Praha 5. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 12873 2 0 (UO 157) Jinonice-střed pro novou zástavbu projektu Botanica Vidoule.
V hlavním městě Praze, v obci 554782 Praha, v městské části 559601 Praha 16, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci
revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32486 8 0 (UO 730) Radotín-Pod Velkým hájem, která patří do části obce 30616 9
Radotín, do části obce dílu 30616 9 Radotín a leží na k.ú. 73862 0 Radotín a ÚTJ 73862 0 Radotín. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
30616 9 0 Radotín pro zástavbu severně od železniční trati.
V hlavním městě Praze, v obci 554782 Praha, v městské části 539449 Praha-Lipence, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost,
v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32487 6 0 (UO 731) Lipence-u dálnice, která patří do části obce 08397 6 Lipence, do části obce dílu 08397 6 Lipence a leží na k.ú. 68397 3 Lipence a ÚTJ 68397 3 Lipence. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08397
6 0 Lipence pro nezastavěné území se skládkou ve východní části ZSJ.
V hlavním městě Praze, v obci 554782 Praha, v městské části 539449 Praha-Lipence, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost,
v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32488 4 0 (UO 732) Kazín, která patří do části obce 08397 6 Lipence, do části
obce dílu 08397 6 Lipence a leží na k.ú. 68397 3 Lipence a ÚTJ 68397 3 Lipence. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08396 8 0 (UO 525)
Lipany-Kazín pro území s chatovou zástavbou a plochami pro budoucí obytnou zástavbu v západní části ZSJ. V souvislosti s tou změnou se nezbytně mění název ZSJ 08396 8 0 (UO 525) Lipany-Kazín na nový název Lipence-Lipany. Název nemůže obsahovat slovo
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Kazín, protože Kazín přechází do nově vytvořené ZSJ. Současně název ZSJ nemůže být pouze Lipany, protože Lipany je název ZSJ a
části obce v MČ Praha-Kolovraty a vznikla by tak duplicita názvu ZSJ v rámci obce.
V hlavním městě Praze, v obci 554782 Praha, v městské části 500178 Praha 6, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32489 2 0 (UO 733) Na Hůrce, která patří do části obce 40039 4 Ruzyně, do části obce
dílu 40039 4 Ruzyně a leží na k.ú. 72971 0 Ruzyně a ÚTJ 72971 0 Ruzyně. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12973 9 0 (UO 249) Ruzynězápad pro území s komerčně-industriální zástavbou v západní části ZSJ.
V hlavním městě Praze, v obci 554782 Praha, v městské části 538213 Praha 20, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci
revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32490 6 0 (UO 734) Komerční zóna Horní Počernice-sever, která patří do části obce
04377 0 Horní Počernice, do části obce dílu 04377 0 Horní Počernice a leží na k.ú. 64377 7 Horní Počernice a ÚTJ 64377 7 Horní Počernice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30651 7 0 (UO 582) K Vinoři pro území komerčně-industriální zóny v západní části ZSJ.

Okres Benešov
V okrese Benešov, v obci 529303 Benešov, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32253 9 0 (UO 025) Pražská, která patří do části obce 40094 7 Benešov a leží na k.ú. 60219 1 Benešov u Prahy. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ a ZSJ dílu 00219 4 0 (UO 001) Benešov-střed a je vymezena územím SO 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26 a 28.
Představuje převážně zástavbu panelových bytových domů (sídliště), zásadně odlišnou od zbylé části původního UO.
V okrese Benešov, v obci 529303 Benešov, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32254 7 0 (UO 026) Na Tržišti, která patří do části obce 40094 7 Benešov a leží na k.ú. 60219 1 Benešov u Prahy. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ a ZSJ dílu 00220 8 0 (UO 002) Sídliště-sever a je vymezena územím SO 30, 36, 37, většiny SO 34 a části SO 35.
Zahrnuje sídliště Na Tržišti a areál nemocnice, zástavbu odlišnou od zbylé části původního UO (kde převažují rodinné domy).
V okrese Benešov, v obci 529303 Benešov, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32255 5 0 (UO 027) Baba, která patří do části obce 40093 9 Baba a leží na k.ú. 60219 1 Benešov u Prahy. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu ZSJ 30079 9 1 (UO 019) Červený Dvůr z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód
zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese Benešov, v obci 530883 Vlašim, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32256 3 0 (UO 033) Sídliště Sever, která patří do části obce 40163 3 Vlašim a leží na k.ú. 78354 4 Vlašim. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ a ZSJ dílu 18352 1 0 (UO 004) K Domašínu a je vymezena územím SO 721, 722, 723, severní části SO 720 a západní části
SO 724. Nová ZSJ představuje kompaktní zástavbu bytových domů (sídliště), odlišnou od zbylé části původní ZSJ.
V okrese Benešov, v obci 530905 Votice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32257 1 0 (UO 027) Vranov, která patří do části obce 40168 4 Vranov a leží na k.ú. 69205 1 Martinice u Votic. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 09205 3 2 (UO 015) Martinice díl 2 z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB
1991.
V okrese Benešov, v obci 530905 Votice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl (UO) 32258 0 0 (UO 028) Zdeboř, která patří do části obce 40167 6 Zdeboř a leží na k.ú. 61525 1 Hostišov, Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 01525 3 2 (UO 024) Hostišov díl 2 z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní
kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.

Okres Beroun
V okrese Beroun, v obci 531057 Beroun, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32259 8 0 (UO 049) Beroun-historické jádro II, která patří do části obce 40190 1 Beroun-Město a leží na k.ú. 60286 8 Beroun.
Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 00286 1 2 (UO 001) Beroun-historické jádro díl 2 z důvodu zjednodušení sídelní struktury
v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991. Při této příležitosti se mění dosavadní hranice ZSJ dílů a SO tak, aby budova čp. 48, která podle údajů
KN patří do části obce Beroun-Město, přešla do nové ZSJ a do SO 7.
V okrese Beroun, v obci 531057 Beroun, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl (UO) 32260 1 0 (UO 050) Beroun-historické jádro III, která patří do části obce 40191 9 Beroun-Závodí a leží na k.ú. 60286 8
Beroun. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 3 ZSJ 00286 1 3 (UO 001) Beroun-historické jádro díl 3 z důvodu zjednodušení sídelní
struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese Beroun, v obci 531189 Hořovice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl (UO) 32261 0 0 (UO 014) Višňovka, která patří do části obce 40193 5 Hořovice a leží na k.ú. 64538 9 Velká Víska. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 04538 1 0 (UO 002) Zámek, je vymezena územím SO 115, 116, 118, 119, 120, 121 a východní část SO 117. Představuje převážně zástavbu bytových domů (většinou panelových), odlišnou od zbylé části původního UO. Do nové ZSJ je začleněn areál
nemocnice.
V okrese Beroun, v obci 533203 Králův Dvůr, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32262 8 0 (UO 021) Karlova Huť II, která patří do části obce 40197 8 Králův Dvůr a leží na k.ú. 67294 7 Králův Dvůr. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 07295 8 2 (UO 003) Karlova Huť díl 2 z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize
ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB
2001 a SLDB 1991.

Okres Kladno

V okrese Kladno, v obci 532819 Slaný, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32263 6 0 (UO 034) Kvíček II, která patří do části obce 14953 5 Kvíc a leží na k.ú. 74953 2 Kvíc. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 30716 5 2 (UO 028) Kvíček díl 2 z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává
zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.

Okres Kolín
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32264 4 0 (UO 036) Kolín-historické jádro II, která patří do části obce 40209 5 Kolín II a leží na k.ú. 66815 0 Kolín. Nová ZSJ se vy-

288

tváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 06815 2 2 (UO 001) Kolín-historické jádro díl 2 z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize
ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB
2001 a SLDB 1991.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32265 2 0 (UO 037) Kolín-historické jádro III, která patří do části obce 40210 9 Kolín III a leží na k.ú. 66815 0 Kolín. Nová ZSJ se
vytváří z dosavadního dílu 3 ZSJ 06815 2 3 (UO 001) Kolín-historické jádro díl 3 z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize
ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB
2001 a SLDB 1991.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32266 1 0 (UO 038) Kolín-historické jádro IV, která patří do části obce 40211 7 Kolín IV a leží na k.ú. 66815 0 Kolín. Nová ZSJ se
vytváří z dosavadního dílu 4 ZSJ 06815 2 4 (UO 001) Kolín-historické jádro díl 4 z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize
ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB
2001 a SLDB 1991.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32267 9 0 (UO 039) Husovo náměstí, která patří do části obce 40210 9 Kolín III a leží na k.ú. 66815 0 Kolín. Nová ZSJ se vytváří z
dosavadního dílu 2 ZSJ 06816 1 2 (UO 002) Kutnohorská díl 2 z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní
kód zůstává zachován v položkách KODZ01+ KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB
1991.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32268 7 0 (UO 040) Václavská, která patří do části obce 40210 9 Kolín III a leží na k.ú. 66815 0 Kolín. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 06817 9 2 (UO 003) Pražská díl 2 z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32269 5 0 (UO 041) Kouřimské Předměstí II, která patří do části obce 40210 9 Kolín III a leží na k.ú. 66815 0 Kolín. Nová ZSJ se
vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 30099 3 2 (UO 025) Kouřimské Předměstí díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize
ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB
2001 a SLDB 1991.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32270 9 0 (UO 042) Roháčova, která patří do části obce 40210 9 Kolín III a leží na k.ú. 66815 0 Kolín. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 06821 7 2 (UO 007) U Jána díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.

Okres Kutná Hora
V okrese Kutná Hora, v obci 534005 Čáslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32271 7 0 (UO 017) Čáslav-střed II, která patří do části obce 40221 4 Čáslav-Nové Město a leží na k.ú. 61834 9 Čáslav. Nová
ZSJ se vytváří z SO 152 a 153, které tvořily východní část dosavadního dílu 2 ZSJ 01834 1 2 (UO 001) Čáslav-střed díl 2 z důvodu
zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese Kutná Hora, v obci 534005 Čáslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32272 5 0 (UO 018) Čáslav-střed III, která patří do části obce 40221 4 Čáslav-Nové Město a leží na k.ú. 61834 9 Čáslav. Nová ZSJ se vytváří z SO 151 a 154, které tvořily západní část dosavadního dílu 2 ZSJ 01834 1 2 (UO 001) Čáslav-střed díl 2 a vytváří se
proto, že díl 2 sestával ze dvou prostorově nesouvisejících částí, což je přípustné u dílu ZSJ, ale nikoliv u ZSJ. Nová ZSJ je zcela nová,
bez vazby na SLDB 1991 a 2001, údaje za rok 1991 a 2001 jsou zahrnuty v nové ZSJ 32271 7 0 (UO 017) Čáslav-střed II.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32273 3 0 (UO 039) U řeky Vrchlice, která patří do části obce 40220 6 Vrchlice a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora. Nová
ZSJ se vytváří z SO 102, který tvořil západní část dosavadního dílu 2 ZSJ 07771 2 2 (UO 002) Kutná Hora-historické jádro II díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32274 1 0 (UO 040) Kutná Hora-historické jádro II, která patří do části obce 07774 7 Žižkov a leží na k.ú. 67771 0 Kutná
Hora. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 3 ZSJ 07771 2 3 (UO 002) Kutná Hora-historické jádro II díl 3, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl ZSJ 32275 0 0 (UO 041) Historické jádro dolní II, která patří do části obce 07773 9 Hlouška a leží na k.ú. 67771 0 Kutná
Hora. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 07770 4 2 (UO 001) Historické jádro I díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury
v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 (v roce
1991 díl neexistoval).
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32276 8 0 (UO 042) Historické jádro horní II, která patří do části obce 07774 7 Žižkov a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora.
Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 3 ZSJ 07772 1 3 (UO 003) Historické jádro III díl 3, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v
rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu
na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32277 6 0 (UO 043) U hřbitova, která patří do části obce 07774 7 Žižkov a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora. Nová ZSJ
se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 07773 9 2 (UO 004) Hlouška díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a
SLDB 1991.
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V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32278 4 0 (UO 044) Ke Trojici, která patří do části obce 07774 7 Žižkov a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora. Nová ZSJ se
vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 07782 8 2 (UO 013) Na Vrchlici díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a
SLDB 1991.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32279 2 0 (UO 045) Za tratí, která patří do části obce 07780 1 Karlov a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 07794 1 2 (UO 025) U trati díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní
kód zůstává zachován v položkách KODZ01+ KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 (a KODZSJ+KZSL+DILSL pro SLDB
1991, kdy byl dílem 3).
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32280 6 (UO 046) Na Špici, která se skládá ze tří dílů: díl 1 ZSJ 32280 6 1 (UO 046) Na Špici díl 1 patří do části obce 07773 9
Hlouška a leží na k.ú. 67797 3 Sedlec u Kutné Hory, díl 2 ZSJ 32280 6 2 (UO 046) Na Špici díl 2 patří do části obce 40219 2 Šipší a leží
na k.ú. 67797 3 Sedlec u Kutné Hory, díl 3 ZSJ 32280 6 3 (UO 046) Na Špici díl 3 patří do části obce 07780 1 Karlov a leží na k.ú.
67797 3 Sedlec u Kutné Hory. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 07796 8 2 (UO 027) U hlavního nádraží díl 2 (nový díl 1
nové ZSJ), dosavadního dílu 3 ZSJ 07796 8 3 (UO 027) U hlavního nádraží díl 3 (nový díl 2 nové ZSJ) a obnoveného původního dílu 3
ZSJ 07796 8 3 (UO 027) U hlavního nádraží díl 3 (nový díl 3 nové ZSJ). Původní kódy vyjadřující vazbu na SLDB 2001 zůstávají zachovány v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 (v roce 1991 díly neexistovaly).
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32281 4 0 (UO 047) Benešova, která patří do části obce 07773 9 Hlouška a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora. Nová ZSJ
se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 07798 4 2 (UO 029) Vilová čtvrť díl 2 (bez SO 31), z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci
revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na
SLDB 2001 a SLDB 1991.

Okres Mělník

V okrese Mělník, v obci 535087 Neratovice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32283 1 0 (UO 020) Horňátky, která patří do části obce 40246 0 Horňátky a leží na k.ú. 70365 6 Byškovice. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 10365 9 2 (UO 010) Byškovice díl 2 z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+ KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a
SLDB 1991.

Okres Mladá Boleslav
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535427 Bakov nad Jizerou, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32284 9 0 (UO 017) Brejlov, která patří do části obce 40263 0 Brejlov a leží na k.ú. 65480 9 Chudoplesy.
Nová ZSJ se vytváří z dílu 1 ZSJ 05480 1 1 (UO 016) Chudoplesy díl 1, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ.
Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a
SLDB 1991.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535427 Bakov nad Jizerou, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32285 7 0 (UO 018) Zájezdy, která patří do části obce 40264 8 Zájezdy a leží na k.ú. 78049 9 Horka u Bakova nad Jizerou. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 18049 1 2 (UO 014) Horka díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize
ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB
2001 a SLDB 1991.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535427 Bakov nad Jizerou, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32286 5 0 (UO 019) Klokočka, která patří do části obce 40265 6 Klokočka a leží na k.ú. 69002 3 Malá Bělá.
Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 30011 0 2 (UO 011) Velký Rečkov díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ.
Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a
SLDB 1991.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535427 Bakov nad Jizerou, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32287 3 0 (UO 020) Malý Rečkov, která patří do části obce 40266 4 Malý Rečkov a leží na k.ú. 69002 3 Malá Bělá. Nová ZSJ se vytváří z dílu 3 ZSJ 30011 0 3 (UO 011) Velký Rečkov díl 3, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize
ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB
2001 a SLDB 1991.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32288 1 0 (UO 065) U Viničné, která patří do části obce 40260 5 Mladá Boleslav III a leží na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 09630 0 2 (UO 002) Nové Město díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na
SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32289 0 0 (UO 066) Okružní, která patří do části obce 40261 3 Mladá Boleslav IV a leží na k.ú. 69629 3 Mladá
Boleslav. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 09635 1 2 (UO 007) Vandrovka-jih díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na
SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32290 3 0 (UO 067) Hlavní průmyslový obvod II, která patří do části obce 40260 5 Mladá Boleslav III a leží na
k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 09639 3 2 (UO 011) Hlavní průmyslový obvod díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+
KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32291 1 0 (UO 068) Podhradí-jih, která se skládá ze dvou dílů: díl 1 ZSJ 32291 1 1 (UO 068) Podhradí-jih díl 1 patří do
části obce 40260 5 Mladá Boleslav III a leží na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav, díl 2 ZSJ 32291 1 2 (UO 068) Podhradí-jih díl 2 patří do
části obce 09664 4 Čejetičky a leží na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav. Nová ZSJ se vytváří z dílu 1 ZSJ 09655 5 1 (UO 027) Podhradí díl 1
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(nový díl 1 nové ZSJ), z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách
KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991, díl 2 je zcela nový a vytváří se v
rámci revize budov pro budovy č.p. 25 a 174, které tvoří přesah části obce Čejetičky přes hranice k.ú.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32292 0 0 (UO 069) Michalovice, která patří do části obce 40257 5 Michalovice a leží na k.ú. 90012 5 Podlázky. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 30012 8 2 (UO 053) Michalovice-Podlázky díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci
revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na
SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32293 8 0 (UO 070) U hřbitova-jih, která patří do části obce 40260 5 Mladá Boleslav III a leží na k.ú. 69629 3
Mladá Boleslav. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 30759 9 2 (UO 058) U hřbitova díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci
revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na
SLDB 2001 a SLDB 1991.

Okres České Budějovice
V okrese České Budějovice, v obci 535826 Adamov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32294 6 0 Adamov-sever, která patří do části obce 00003 5 Adamov a leží na k.ú. 60003 2 Adamov u Českých Budějovic.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00003 5 0 Adamov pro novou zástavbu v severní části k.ú.
V okrese České Budějovice, v obci 535681 Borovnice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32295 4 0 U Nové Vsi, která patří do části obce 10205 9 Borovnice a leží na k.ú. 70205 6 Borovnice u Českých Budějovic.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10205 9 0 Borovnice pro prostorově oddělenou zástavbu v severovýchodní části k.ú., navazující na zástavbu obce Nová Ves.
V okrese České Budějovice, v obci 544299 Boršov nad Vltavou, s účinností od 5.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ 32296 2 0 U Včelné, která patří do části obce 00803 6 Poříčí a leží na k.ú. 60802 5 Boršov nad Vltavou. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 00803 6 0 Poříčí pro novou zástavbu ve východní části ZSJ, navazující na zástavbu obce Včelná.
V okrese České Budějovice, v obci 544299 Boršov nad Vltavou, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ 32297 1 0 Zátkův Mlýn, která patří do části obce 00803 6 Poříčí a leží na k.ú. 60802 5 Boršov nad Vltavou. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00803 6 0 Poříčí pro prostorově oddělenou zástavbu v západní části ZSJ.
V okrese České Budějovice, v obci 544426 Dříteň, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32298 9 0 Pazderna, která patří do části obce 03313 8 Dříteň a leží na k.ú. 63313 5 Dříteň. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
03313 8 0 Dříteň pro zástavbu ve východní části ZSJ.
V okrese České Budějovice, v obci 544442 Dubné, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32299 7 0 U Dubného, která patří do části obce 03364 2 Křenovice a leží na k.ú. 63364 0 Křenovice u Dubného. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 03364 2 0 Křenovice pro prostorově oddělenou zástavbu v jižní části ZSJ, navazující na zástavbu části obce Dubné,
za hranicí k.ú.
V okrese České Budějovice, v obci 544451 Dynín, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32300 4 0 Lhotský Dvůr, která patří do části obce 03427 4 Lhota a leží na k.ú. 63427 1 Lhota u Dynína. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 03427 4 0 Lhota pro prostorově oddělenou zástavbu v jižní části ZSJ.
V okrese České Budějovice, v obci 598607 Hlincová Hora, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ 32301 2 0 Kodetka, která patří do části obce 03919 5 Hlincová Hora a leží na k.ú. 598607 Hlincová Hora. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 03919 5 0 Hlincová Hora pro stavebně uzavřenou zástavbu satelitního typu v západní části ZSJ. Kvůli odlišnosti typu
zástavby do nové ZSJ nejsou začleněny rekreační objekty v nejzápadnější části ZSJ Hlincová Hora.
V okrese České Budějovice, v obci 544485 Hluboká nad Vltavou, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ 32302 1 0 U hlubockého nádraží, která patří do části obce 03958 6 Bavorovice a leží na k.ú. 63958 3 Bavorovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03958 6 0 Bavorovice pro přesah zástavby ze ZSJ 31770 5 0 Hluboká-u nádraží, která patří do části
obce 03960 8 Hluboká nad Vltavou a leží na k.ú. 63960 5 Hluboká nad Vltavou, přes hranice k.ú.
V okrese České Budějovice, v obci 544493 Homole, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32303 9 0 Dvůr Koroseky, která patří do části obce 04160 2 Nové Homole a leží na k.ú. 64158 8 Homole. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04160 2 0 Nové Homole pro prostorově oddělenou zástavbu v jihozápadní části ZSJ.
V okrese České Budějovice, v obci 544795 Litvínovice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32304 7 0 Mokré-východ, která patří do části obce 08622 3 Šindlovy Dvory a leží na k.ú. 68620 4 Litvínovice. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 08622 3 1 Šindlovy Dvory díl 1, pro zástavbu, která navazuje na zástavbu ZSJ Mokré, ale patří do části obce Šindlovy
Dvory.
V okrese České Budějovice, v obci 544825 Nedabyle, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32305 5 0 U Heřmaně, která patří do části obce 10210 5 Nedabyle a leží na k.ú. 70210 2 Nedabyle. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 10210 5 0 Nedabyle, pro zástavbu, která navazuje na zástavbu obce Heřmaň.
V okrese České Budějovice, v obci 535176 Planá, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32306 3 0 Planá-u letiště, která patří do části obce 04161 1 Planá a leží na k.ú. 64161 8 Planá u Českých Budějovic. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 04161 1 0 Planá, pro zástavbu, která navazuje na letiště a na průmyslové plochy v jeho sousedství.
V okrese České Budějovice, v obci 535346 Plav, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32307 1 0 Plav-u Včelné, která patří do části obce 12154 1 Plav a leží na k.ú. 72154 9 Plav. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12154
1 0 Plav, pro zástavbu, která navazuje na zástavbu obce Včelná.
V okrese České Budějovice, v obci 535346 Plav, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32308 0 0 Plav-za Malší, která patří do části obce 12154 1 Plav a leží na k.ú. 72154 9 Plav. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12154 1
0 Plav, pro prostorově oddělenou zástavbu (za řekou).
V okrese České Budějovice, v obci 545007 Římov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32309 8 0 Betlém, která patří do části obce 14572 6 Římov a leží na k.ú. 74572 3 Římov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14572
6 0 Římov, pro prostorově oddělenou zástavbu ve východní části ZSJ.
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V okrese České Budějovice, v obci 545066 Srubec, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32310 1 0 Na Štětkách, která patří do části obce 15313 3 Srubec a leží na k.ú. 75313 1 Srubec. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 15313 3 0 Srubec, pro prostorově oddělenou novou zástavbu v jižní části ZSJ.
V okrese České Budějovice, v obci 545104 Svatý Jan nad Malší, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ 32311 0 0 Úlehle-Zahrádky, která patří do části obce 16022 9 1 Sedlce díl 1 a leží na k.ú. 76022 6 Sedlce. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16022 9 1 Sedlce díl 1, pro prostorově oddělenou a rozptýlenou zástavbu v jižní části ZSJ, sestávající z místních částí Svachov, Úlehle a Zahrádky, pro které by bylo vhodné vymezit 3 statistické obvody.
V okrese České Budějovice, v obci 545139 Štěpánovice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32312 8 0 Vranín, která patří do části obce 16348 1 Štěpánovice a leží na k.ú. 76348 9 Štěpánovice u Českých Budějovic. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16348 1 0 Štěpánovice, pro prostorově oddělenou místní část ve východní části ZSJ.
V okrese České Budějovice, v obci 545261 Vrábče, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32313 6 0 U Zastávky-západ, která patří do části obce 18509 4 Slavče a leží na k.ú. 78509 1 Slavče. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 18509 4 0 Slavče, pro přesah zástavby ze ZSJ Vrábče-U Zastávky, přes hranici k.ú.

Okres Český Krumlov
V okrese Český Krumlov, v obci 545465 Dolní Dvořiště, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32314 4 0 Nádraží Rybník, která patří do části obce 02901 7 Trojany a leží na k.ú. 62901 4 Trojany u Dolního Dvořiště.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02901 7 0 Trojany, pro přesah zástavby ze ZSJ a části obce Rybník, přes hranici k.ú.
V okrese Český Krumlov, v obci 545511 Horní Planá, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32317 9 0 Maňava-Pihlov, která patří do části obce 11930 0 Pernek a leží na k.ú. 71930 7 Pernek. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 11930 0 0 Pernek pro dvě prostorově oddělené menší místní části.
V okrese Český Krumlov, v obci 545511 Horní Planá, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32316 1 0 Stará Hůrka, která patří do části obce 04371 1 Hůrka a leží na k.ú. 64370 0 Horní Planá. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 04371 1 0 Hůrka pro oddělenou zástavbu ve střední části ZSJ.
V okrese Český Krumlov, v obci 545511 Horní Planá, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32315 2 0 U nádraží, která patří do části obce 04371 1 Hůrka a leží na k.ú. 64370 0 Horní Planá. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 04371 1 0 Hůrka pro oddělenou zástavbu v jihovýchodní části ZSJ.
V okrese Český Krumlov, v obci 545597 Lipno nad Vltavou, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ 32318 7 0 Kobylnice, která patří do části obce 08430 1 Lipno nad Vltavou a leží na k.ú. 68430 9 Lipno nad Vltavou.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08430 1 0 Lipno nad Vltavou pro oddělenou zástavbu v západní části ZSJ.
V okrese Český Krumlov, v obci 545601 Loučovice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32319 5 0 Loučovice-pod přehradou, která patří do části obce 40401 2 Loučovice a leží na k.ú. 68713 8 Loučovice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08713 1 0 Loučovice 1.díl pro oddělenou zástavbu v severozápadní části ZSJ.
V okrese Český Krumlov, v obci 545601 Loučovice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32320 9 0 Loučovice-u zastávky, která patří do části obce 40401 2 Loučovice a leží na k.ú. 68713 8 Loučovice. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 08713 1 0 Loučovice 1.díl pro oddělenou zástavbu v západní části ZSJ.
V okrese Český Krumlov, v obci 545848 Vyšší Brod, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32322 5 0 Hrudkov-u léčebny, která patří do části obce 18895 6 Hrudkov a leží na k.ú. 78895 3 Hrudkov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 18895 6 0 Hrudkov, pro přesah zástavby ze ZSJ Vyšší Brod na k.ú. Hrudkov a dále pro zástavbu kolem léčebny Hrudkov.
V okrese Český Krumlov, v obci 545848 Vyšší Brod, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32321 7 0 Kyselov, která patří do části obce 08711 4 Dolní Jílovice a leží na k.ú. 68711 1 Bolechy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 08711 4 0 Dolní Jílovice pro několik místních částí v severní části ZSJ.
V okrese Český Krumlov, v obci 545848 Vyšší Brod, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32323 3 0 U Zastávky, která patří do části obce 18898 1 Těchoraz a leží na k.ú. 78898 8 Herbertov. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 18898 1 2 Těchoraz díl 2, pro přesah zástavby ze ZSJ Vyšší Brod na k.ú. Herbertov.
V okrese Český Krumlov, v obci 545864 Zlatá Koruna, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32324 1 0 Zlatá Koruna-západ, která patří do části obce 19304 6 Zlatá Koruna a leží na k.ú. 79304 3 Zlatá Koruna. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 19304 6 0 Zlatá Koruna pro zástavbu v západní části ZSJ.

Okres Jindřichův Hradec

V okrese Jindřichův Hradec, v obci 546798 Nová Bystřice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32325 0 0 Za Mnišským rybníkem, která patří do části obce 10497 3 Nová Bystřice a leží na k.ú. 70497 1 Nová Bystřice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10497 3 0 Nová Bystřice pro novou zástavbu na jihu ZSJ.

Okres Písek
V okrese Písek, v obci 549517 Kovářov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32326 8 0 Jalovčí, která patří do části obce 18989 8 Předbořice a leží na k.ú. 78989 5 Předbořice u Zahořan. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 18989 8 0 Předbořice pro prostorově oddělené samostatné sídlo na severu ZSJ.
V okrese Písek, v obci 598801 Květov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32327 6 0 Svatý Jan, která patří do části obce 07831 0 Květov a leží na k.ú. 67831 7 Květov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07831 0 0
Květov pro prostorově oddělené samostatné sídlo na severu ZSJ.

Okres Prachatice
V okrese Prachatice, v obci 550230 Husinec, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32328 4 0 Výrov-průmyslová zóna, která patří do části obce 04971 9 Výrov a leží na k.ú. 64971 6 Výrov u Husince. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 04971 9 0 Výrov pro přesah zástavby ze ZSJ Zářeky v k.ú. Husinec a obsahuje převážně výrobní areály.
V okrese Prachatice, v obci 550621 Vacov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32330 6 0 Vítovce, která patří do části obce 19456 5 Nespice a leží na k.ú. 79456 2 Nespice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19456 5 0
Nespice pro místní části v západní části ZSJ.
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V okrese Prachatice, v obci 550621 Vacov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32329 2 0 Zahrádky, která patří do části obce 00251 8 Benešova Hora a leží na k.ú. 60251 5 Benešova Hora. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 00251 8 0 Benešova Hora pro samostatnou místní část v západní části ZSJ

Okres Tábor

Okres Domažlice

V okrese Tábor, v obci 552895 Přehořov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32331 4 0 U Svaté Anny, která patří do části obce 13451 1 Přehořov a leží na k.ú. 73451 9 Přehořov u Soběslavi. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 13451 1 0 Přehořov pro přesah zástavby ze ZSJ Kvasejovice přes hranice k.ú. Zástavba kolem kostela Svaté Anny navíc v
minulosti patřila do Kvasejovic, domy byly pak převedeny do k.ú. a části obce Přehořov a přečíslovány.
V okrese Domažlice, v obci 554359 Trhanov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32332 2 0 Nový Hamr-Cihelna, která patří do části obce 16806 8 Trhanov a leží na k.ú. 76806 5 Trhanov. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 16806 8 0 Trhanov pro dvě místní části Nový Hamr a Cihelna v severní části ZSJ.

Okres Klatovy
V okrese Klatovy, v obci 530123 Dobršín, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32333 1 0 Dobršínský Mlýn-V Luhu, která patří do části obce 15963 8 Dobršín a leží na k.ú. 75963 5 Dobršín. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 15963 8 0 Dobršín pro dvě místní části Dobršínský Mlýn a V Luhu v jižní části ZSJ.
V okrese Klatovy, v obci 556394 Janovice nad Úhlavou, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32334 9 0 Kasárna, která patří do části obce 05713 4 Janovice nad Úhlavou a leží na k.ú. 65713 1 Janovice nad Úhlavou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05713 4 0 Janovice nad Úhlavou pro zástavbu na místě areálu bývalých kasáren v jihozápadní části
ZSJ.
V okrese Klatovy, v obci 556831 Nýrsko, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32335 7 0 Zelená Lhota-u nádraží, která patří do části obce 19274 1 Zelená Lhota a leží na k.ú. 79274 8 Zelená Lhota. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 19274 1 0 Zelená Lhota pro zástavbu při trati v severovýchodní části ZSJ.
V okrese Klatovy, v obci 557111 Srní, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32336
5 0 Staré Srní-Mechov, která patří do části obce 15309 5 Srní a leží na k.ú. 75309 2 Srní I. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15309 5 0
Srní pro dvě místní části Staré Srní a Mechov a další zástavbu v západní části ZSJ.
V okrese Klatovy, v obci 557200 Švihov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32337 3 0 Za Vodou, která patří do části obce 16462 3 Švihov a leží na k.ú. 76462 1 Švihov u Klatov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
16462 3 0 Švihov pro místní část Za Vodou a další zástavbu za řekou ve východní části ZSJ.
V okrese Klatovy, v obci 557528 Železná Ruda, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32339 0 0 Špičácké sedlo, která patří do části obce 19605 3 Špičák a leží na k.ú. 79605 1 Špičák. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
19605 3 0 Špičák pro zástavbu v severní části ZSJ.
V okrese Klatovy, v obci 557528 Železná Ruda, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32338 1 0 Úhlavské Údolí-Brčálník, která patří do části obce 04072 0 0 Hojsova Stráž a leží na k.ú. 64072 7 Hojsova Stráž. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04072 0 0 Hojsova Stráž pro dvě místní části Úhlavské Údolí a Brčálník a další zástavbu v jižní části ZSJ.

Okres Plzeň-město
V okrese Plzeň-město, v obci 558371 Starý Plzenec, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32341 1 0 Malá Strana, která patří do části obce 15515 2 Starý Plzenec a leží na k.ú. 75515 0 Starý Plzenec. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 15515 2 0 Starý Plzenec pro zástavbu za řekou v severní části ZSJ.
V okrese Plzeň-město, v obci 558371 Starý Plzenec, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32342 0 0 Podskalí, která patří do části obce 15515 2 Starý Plzenec a leží na k.ú. 75515 0 Starý Plzenec. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15515 2 0 Starý Plzenec pro zástavbu za tratí v jihovýchodní části ZSJ.
V okrese Plzeň-město, v obci 558371 Starý Plzenec, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32340 3 Sedlec-za řekou, která má dva díly: díl 1 ZSJ 32340 3 1 Sedlec-za řekou díl 1, který patří do části obce 15514 4
Sedlec a leží na k.ú. 75514 1 Sedlec u Starého Plzence, vzniká ze západní části ZSJ 15514 4 1 Sedlec díl 1, díl 2 ZSJ 32340 3 2 Sedlec-za řekou díl 2, který patří do části obce 15515 2 Starý Plzenec a leží na k.ú. 75514 1 Sedlec u Starého Plzence, vzniká z dosavadního dílu 2 ZSJ 15514 4 2 Sedlec díl 2. Dosavadní díl 1 ZSJ 15514 4 1 Sedlec díl 1 (jeho zbývající východní část) se mění na díl 0 ZSJ
15514 4 0 Sedlec, tato ZSJ se tak nyní nedělí na díly.
V okrese Plzeň-město, v obci 558427 Šťáhlavy, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32343 8 0 Kozel-Pod Borem, která patří do části obce 16315 5 Šťáhlavy a leží na k.ú. 76315 2 Šťáhlavy. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 16315 5 0 Šťáhlavy pro zástavbu za řekou ve východní části ZSJ (místní část a zámek Kozel a rozsáhlá chatová oblast).

Okres Plzeň-jih
V okrese Plzeň-jih, v obci 557641 Čižice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32344 6 0 Čižice-za mostem, která patří do části obce 02403 1 Čižice a leží na k.ú. 62403 9 Čižice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
02403 1 0 Čižice pro zástavbu za řekou v západní části ZSJ.
V okrese Plzeň-jih, v obci 557684 Dolní Lukavice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32345 4 0 Za Úhlavou, která patří do části obce 02968 8 Dolní Lukavice a leží na k.ú. 62968 5 Dolní Lukavice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02968 8 0 Dolní Lukavice pro zástavbu za řekou ve východní části ZSJ.
V okrese Plzeň-jih, v obci 557781 Chlumčany, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32346 2 0 U Keramičky, která patří do části obce 05173 0 Chlumčany a leží na k.ú. 65173 7 Chlumčany u Přeštic.Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05173 0 0 Chlumčany pro zástavbu v sousedství keramických závodů v západní části ZSJ.
V okrese Plzeň-jih, v obci 558044 Merklín, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32347 1 0 Na Radosti-Na Sklárně, která patří do části obce 09319 0 Merklín a leží na k.ú. 69319 7 Merklín u Přeštic. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09319 0 0 Merklín pro dvě místní části Na Radosti a Na Sklárně a další zástavbu v západní části ZSJ.
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V okrese Plzeň-jih, v obci 540137 Životice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32348 9 0 Chalupy, která patří do části obce 19736 0 Životice a leží na k.ú. 79736 7 Životice u Kasejovic. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 01943 19736 0 Životice pro místní část Chalupy, která představuje zástavbu v západní části ZSJ.

Okres Plzeň-sever
V okrese Plzeň-sever, v obci 558711 Čeminy, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32349 7 0 Kumberk, která patří do části obce 01943 7 Čeminy a leží na k.ú. 61943 4 Čeminy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
01943 7 0 Čeminy pro místní část Kumberk v jihovýchodní části ZSJ.
V okrese Plzeň-sever, v obci 558885 Horní Bříza, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32350 1 0 U Šamotky, která patří do části obce 04263 3 Horní Bříza a leží na k.ú. 64263 1 Horní Bříza. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 04263 3 0 Horní Bříza pro zástavbu ve východní části ZSJ.
V okrese Plzeň-sever, v obci 558940 Chotíkov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32351 9 0 Chotíkov-za obchvatem, která patří do části obce 05327 9 Chotíkov a leží na k.ú. 65327 6 Chotíkov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05327 9 0 Chotíkov pro zástavbu za obchvatem v severovýchodní části ZSJ.
V okrese Plzeň-sever, v obci 559083 Krašovice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32352 7 0 Krašovice-za rybníkem, která patří do části obce 07411 0 Krašovice a leží na k.ú. 67411 7 Krašovice u Plzně. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07411 0 0 Krašovice pro zástavbu za rybníkem ve východní části ZSJ.
V okrese Plzeň-sever, v obci 559521 Třemošná, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32353 5 0 Na Orlíku, která patří do části obce 17070 4 Záluží a leží na k.ú. 77070 1 Záluží u Třemošné. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 17070 4 0 Záluží pro zástavbu, která tvoří přesah zástavby ze ZSJ Třemošná na k.ú. Záluží u Třemošné v jihovýchodní části ZSJ
Záluží.
V okrese Plzeň-sever, v obci 559661 Zbůch, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32354 3 0 Starý Důl, která patří do části obce 19195 7 Zbůch a leží na k.ú. 79195 4 Zbůch. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19195 7 0
Zbůch pro místní část Starý Důl, která tvoří zástavbu oddělenou od obce územím starého dolu Týnec v jihozápadní části ZSJ.

Okres Rokycany
V okrese Rokycany, v obci 559725 Břasy, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32355 1 0 Dolní Stupno, která patří do části obce 01355 2 Stupno a leží na k.ú. 61355 0 Stupno. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
559725 Břasy pro místní část Dolní Stupno v jižní části ZSJ.

Okres Tachov
V okrese Tachov, v obci 561169 Rozvadov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32356 0 0 Kateřinské Chalupy, která patří do části obce 14260 3 Svatá Kateřina a leží na k.ú. 74260 1 Svatá Kateřina u Rozvadova.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14260 3 0 Svatá Kateřina pro místní část Kateřinské Chalupy v severní části ZSJ.

Okres Cheb
V okrese Cheb, v obci 554502 Dolní Žandov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32357 8 0 Dolní Žandov-u nádraží, která patří do části obce 03039 2 Dolní Žandov a leží na k.ú. 63039 0 Dolní Žandov. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 03039 2 0 Dolní Žandov pro odloučenou zástavbu u nádraží v jihozápadní části ZSJ.
V okrese Cheb, v obci 554553 Hranice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32358 6 0 Sídliště, která patří do části obce 04764 3 Hranice a leží na k.ú. 64764 1 Hranice u Aše. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
04764 3 0 Hranice pro odloučenou místní část Sídliště v západní části ZSJ.
V okrese Cheb, v obci 554553 Hranice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32362 4 0 Studánka-u nádraží, která patří do části obce 15816 0 Studánka a leží na k.ú. 75816 7 Studánka u Aše. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15816 0 0 Studánka pro odloučenou zástavbu u nádraží v západní části ZSJ.
V okrese Cheb, v obci 554600 Lázně Kynžvart, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32359 4 0 Zámek Kynžvart, která patří do části obce 07937 5 Lázně Kynžvart a leží na k.ú. 67937 2 Lázně Kynžvart. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 07937 5 0 Lázně Kynžvart pro zámek Kynžvart a zástavbu v jeho okolí v jihozápadní části ZSJ.
V okrese Cheb, v obci 539074 Vojtanov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32361 6 0 Nádražní čtvrť, která patří do části obce 18463 2 Vojtanov a leží na k.ú. 78463 0 Vojtanov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
18463 2 0 Vojtanov pro místní část zvanou Nádražní čtvrť ve východní části ZSJ.
V okrese Cheb, v obci 539074 Vojtanov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32360 8 0 Přední Vojtanov, která patří do části obce 18463 2 Vojtanov a leží na k.ú. 78463 0 Vojtanov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
18463 2 0 Vojtanov pro místní část zvanou Přední Vojtanov v jižní části ZSJ.

Okres Karlovy Vary
V okrese Karlovy Vary, v obci 537918 Dalovice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32364 1 0 Všeborovice-u Ohře, která patří do části obce 02459 7 Všeborovice a leží na k.ú. 62459 4 Všeborovice. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 02459 7 0 Všeborovice pro odloučenou zástavbu v jižní části ZSJ.
V okrese Karlovy Vary, v obci 537918 Dalovice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32363 2 0 Všeborovice-za dálnicí, která patří do části obce 02459 7 Všeborovice a leží na k.ú. 62459 4 Všeborovice. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 02459 7 0 Všeborovice pro zástavbu oddělenou dálnicí v západní části ZSJ.
V okrese Karlovy Vary, v obci 555533 Sadov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32365 9 0 Na Rejdě, která patří do části obce 40566 3 Sadov a leží na k.ú. 74590 1 Sadov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14590 4
0 Sadov I pro místní část Na Rejdě, která tvoří odloučenou zástavbu v severozápadní části ZSJ.
V okrese Karlovy Vary, v obci 555533 Sadov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32366 7 0 U Konkordie, která patří do části obce 40566 3 Sadov a leží na k.ú. 74590 1 Sadov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
14590 4 0 Sadov I pro přesah zástavby ZSJ Konkordie přes hranici k.ú. v severovýchodní části ZSJ.
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V okrese Karlovy Vary, v obci 555703 Velichov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32367 5 0 Velichov-za řekou, která patří do části obce 17794 6 Velichov a leží na k.ú. 77794 3 Velichov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 17794 6 0 Velichov pro zástavbu za řekou v severní části ZSJ.

Okres Sokolov
V okrese Sokolov, v obci 560537 Loket, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32368 3 0 Nádražní Předměstí, která patří do části obce 08651 7 Loket a leží na k.ú. 68651 4 Loket. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
08651 7 0 Loket pro zástavbu v severozápadní části ZSJ.
V okrese Sokolov, v obci 560537 Loket, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32370 5 0 Slavkovské Předměstí, která patří do části obce 08651 7 Loket a leží na k.ú. 68651 4 Loket. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
08651 7 0 Loket pro zástavbu v jihovýchodní části ZSJ.
V okrese Sokolov, v obci 560537 Loket, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32369 1 0 Sokolovské Předměstí, která patří do části obce 08651 7 Loket a leží na k.ú. 68651 4 Loket. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
08651 7 0 Loket pro zástavbu v jihozápadní části ZSJ.

Okres Děčín
V okrese Děčín, v obci 562572 Jiřetín pod Jedlovou, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32371 3 0 Tolštejn, která patří do části obce 06102 6 Rozhled a leží na k.ú. 66102 3 Rozhled. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
06102 6 0 Rozhled pro zástavbu v okolí zříceniny hradu Tolštejna v jižní části ZSJ.

Okres Litoměřice
V okrese Litoměřice, v obci 565318 Mšené-lázně, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32372 1 0 Bohdal, která patří do části obce 12334 0 Ječovice a leží na k.ú. 72334 7 Ječovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
12334 0 0 Ječovice pro místní část Bohdal v jižní části ZSJ.

Okres Louny
V okrese Louny, v obci 542628 Černčice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32373 0 0 Černčice-západ, která patří do části obce 02004 4 Černčice a leží na k.ú. 62004 1 Černčice u Loun. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 02004 4 0 Černčice pro zástavbu, která navazuje souvisle na zástavbu Loun (v západní části ZSJ) a je prostorově oddělená od
zbývající části obce. Zvažovanými názvy byly U Loun, U Pivovaru, U mlékárny, U železničního učiliště.
V okrese Louny, v obci 546011 Jimlín, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32375 6 0 Jimlín-sever, která patří do části obce 06019 4 Jimlín a leží na k.ú. 66019 1 Jimlín. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06019 4 0
Jimlín pro přesah zástavby ze ZSJ Zeměchy na k.ú. Jimlín severně od místní část Nový Hrad, v severní části ZSJ. Zvažovaný název byl
též Zeměchy II.
V okrese Louny, v obci 546011 Jimlín, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32374 8 0 Nový Hrad, která patří do části obce 06019 4 Jimlín a leží na k.ú. 66019 1 Jimlín. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06019 4 0
Jimlín pro místní část Nový Hrad ve střední části ZSJ.
V okrese Louny, v obci 566438 Lubenec, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32376 4 0 Jelení, která patří do části obce 08791 2 Lubenec a leží na k.ú. 68791 0 Lubenec. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08791 2 0
Lubenec pro místní část Jelení ve východní části ZSJ.
V okrese Louny, v obci 566560 Petrohrad, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32377 2 0 Petrohrad-u nádraží, která patří do části obce 11969 5 Petrohrad a leží na k.ú. 71969 2 Petrohrad. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 11969 5 0 Petrohrad pro přesah zástavby ze ZSJ Černčice na k.ú. Lubenec v severní části ZSJ. Zvažovaný název byl též Černčice II.

Okres Most
V okrese Most, v obci 567141 Havraň, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32378 1 0 Průmyslová zóna Havraň, která patří do části obce 03802 4 Havraň a leží na k.ú. 63802 1 Havraň. Nová ZSJ se vyčleňuje
územně z dosavadní jižní části ZSJ 03804 1 0 Saběnice a nezastavěné západní části ZSJ 03803 2 0 Moravěves, správně však měla být
až dosud začleněna do ZSJ 03802 4 0 Havraň, protože budovy č.p. 137, 138 a 139 jsou evidovány v části obce Havraň a jedná se o
průmyslovou zónu, zvanou Průmyslová zóna Havraň nebo též Průmyslová zóna Joseph, v jižní části k.ú. Havraň.

Okres Teplice
V okrese Teplice, v obci 567621 Košťany, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32379 9 0 Na Hampuši, která patří do části obce 07097 1 Střelná a leží na k.ú. 67097 9 Střelná. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07097 1
0 Střelná pro místní část Na Hampuši, která představuje odloučenou zástavbu v západní části ZSJ.
V okrese Teplice, v obci 567841 Světec, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32380 2 0 Chotějovice-u Bíliny, která patří do části obce 16033 4 Chotějovice a leží na k.ú. 76033 1 Chotějovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16033 4 0 Chotějovice pro oddělenou zástavbu za řekou v jižní části ZSJ.
V okrese Teplice, v obci 567841 Světec, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32381 1 0 Světec-jih, která patří do části obce 16036 9 Světec a leží na k.ú. 76036 6 Světec. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16036 9 0
Světec pro oddělenou zástavbu v jižní části ZSJ. Zvažovaný název byl též U kostomlatské silnice.

Okres Ústí nad Labem
V okrese Ústí nad Labem, v obci 568023 Chuderov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32382 9 0 Kozí Stráň, která patří do části obce 05473 9 Chuderov a leží na k.ú. 65473 6 Chuderov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 05473 9 0 Chuderov pro místní část Kozí Stráň, která představuje oddělenou zástavbu v jižní části ZSJ. Zvažovaný název byl též
Na Kopečku.
V okrese Ústí nad Labem, v obci 568295 Telnice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32383 7 0 U Staré Pošty, která patří do části obce 16573 5 Varvažov a leží na k.ú. 76573 2 Varvažov u Telnice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16573 5 0 Varvažov pro místní část U Staré Pošty, která představuje zástavbu v jižní části ZSJ.
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Okres Česká Lípa
V okrese Česká Lípa, v obci 544337 Hamr na Jezeře, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32384 5 0 Hutník, která patří do části obce 03703 6 Hamr na Jezeře a leží na k.ú. 63703 3 Hamr na Jezeře. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03703 6 0 Hamr na Jezeře pro chatovou osadu Hutník v západní části ZSJ.
V okrese Česká Lípa, v obci 546259 Kvítkov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32385 3 0 Podolí, která patří do části obce 07838 7 Kvítkov a leží na k.ú. 67838 4 Kvítkov u České Lípy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 07838 7 0 Kvítkov pro oddělenou místní část Podolí v jihozápadní části ZSJ.
V okrese Česká Lípa, v obci 561827 Mařenice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32386 1 0 Myslivny, která patří do části obce 07502 7 Horní Světlá a leží na k.ú. 67502 4 Horní Světlá pod Luží. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07502 7 0 Horní Světlá pro oddělenou místní část Myslivny v severovýchodní části ZSJ.
V okrese Česká Lípa, v obci 562262 Zákupy, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32387 0 0 Nové Zákupy, která patří do části obce 19056 0 Zákupy a leží na k.ú. 79056 7 Zákupy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19056
0 0 Zákupy pro oddělenou místní část Nové Zákupy v severovýchodní části ZSJ.

Okres Jablonec nad Nisou
V okrese Jablonec nad Nisou, v obci 563749 Pěnčín, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32388 8 0 Dupanda, která patří do části obce 11907 5 Alšovice a leží na k.ú. 71907 2 Alšovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 11907 5 0 Alšovice pro místní část Dupanda v jižní části ZSJ.

Okres Liberec
V okrese Liberec, v obci 545996 Černousy, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32389 6 0 Černousy-u nádraží, která patří do části obce 02050 8 Černousy a leží na k.ú. 62050 5 Černousy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 02050 8 0 Černousy pro zástavbu v západní části ZSJ. Zvažovaným názvem bylo též U továrny.
V okrese Liberec, v obci 530484 Jeřmanice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32390 0 0 Sibiř, která patří do části obce 05858 1 Jeřmanice a leží na k.ú. 65858 8 Jeřmanice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05858 1
0 Jeřmanice pro místní část Sibiř v severozápadní části ZSJ.
V okrese Liberec, v obci 564265 Nové Město pod Smrkem, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ 32391 8 0 Podlesí, která patří do části obce 10650 0 Hajniště a leží na k.ú. 70650 7 Hajniště pod Smrkem. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 10650 0 0 Hajniště pro přesah zástavby ze ZSJ Nové Město pod Smrkem na k.ú. Hajniště v západní části ZSJ.
V okrese Liberec, v obci 564427 Světlá pod Ještědem, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32392 6 0 Pláně pod Ještědem, která patří do části obce 16057 1 Světlá pod Ještědem a leží na k.ú. 76057 9 Světlá pod
Ještědem. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16057 1 1 Světlá pod Ještědem díl 1 pro oddělenou místní část a chaty Pláně pod Ještědem v
severní části ZSJ.
V okrese Liberec, v obci 564443 Svijany, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32393 4 0 Podolí, která patří do části obce 16074 1 Svijany a leží na k.ú. 76074 9 Svijany. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16074 1 0
Svijany pro místní část Podolí, oddělenou dálnicí ve východní části ZSJ.

Okres Semily
V okrese Semily, v obci 576981 Benecko, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32395 1 Lhotecko, která patří do části obce 00216 0 Mrklov a leží na k.ú. 60216 7 Mrklov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00216 0 1
Mrklov díl 1 pro místní část Lhotecko v západní části ZSJ.
V okrese Semily, v obci 577162 Jablonec nad Jizerou, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32396 9 0 Dolní Tříč-sever, která patří do části obce 05592 1 Jablonec nad Jizerou a leží na k.ú. 65592 9 Jablonec nad Jizerou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19880 3 0 Dolní Tříč pro relativně novou zástavbu rodinných domů, které leží v severní části dosavadní ZSJ Dolní Tříč, ale nepatří do části obce Dolní Tříč, ale do části obce 05592 1 Jablonec nad Jizerou. Území nové ZSJ má dosti
složitou historii. Až do roku 1975 patřilo do obce Tříč, ale bylo bez zástavby. K 1.1.1976 obec Tříč zanikla a její území bylo rozděleno
mezi obce Vysoké nad Jizerou (kde vytvořilo k.ú. a ZSJ Horní Tříč, které svými kódy byly pokračovateli původní Tříče) a Jablonec nad
Jizerou (kde vznikla nová ZSJ Dolní Tříč, ale území bylo přičleněno do k.ú. Jablonec nad Jizerou, ačkoliv bylo od něj odděleno řekou Jizerou). Domy ZSJ Dolní Tříč byly převedeny do části obce Jablonec nad Jizerou a byly přečíslovány na nová č.p. 621-637. K 1.1.2000
byla vytvořena nová část obce Dolní Tříč, domy však nebyly přečíslovány na původní č.p. Mezitím nebo později se v severní části ZSJ
Dolní Tříč začaly stavět nové rodinné domy, které nenavazovaly na starší zástavbu v jižní části ZSJ, byly číslovány z číselné řady části
obce Jablonec nad Jizerou a do této části obce správně patří (dosud byly chybně vedeny v části obce Dolní Tříč). Z těchto domů se nyní
vytváří nová ZSJ, která se označuje jako Dolní Tříč-sever, aby se vyjádřila souvislost s umístěním za řekou Jizerou, tj. na území zvaném
jako Dolní Tříč, ale současně od části obce Dolní Tříč odlišném. Zvažovaný název Hrubá Strana by nemusel být jednoznačný.
V okrese Semily, v obci 577308 Lomnice nad Popelkou, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32397 7 0 Žižkov, která patří do části obce 08675 4 Lomnice nad Popelkou a leží na k.ú. 68675 1 Lomnice nad Popelkou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08675 4 0 Lomnice nad Popelkou pro místní část Žižkov v jižní části ZSJ.
V okrese Semily, v obci 577316 Mírová pod Kozákovem, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32401 9 0 Červenice, která patří do části obce 09568 1 Smrčí a leží na k.ú. 69570 0 Vesec pod Kozákovem. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 09568 1 0 Smrčí pro místní část Červenice v severovýchodní části ZSJ.
V okrese Semily, v obci 577316 Mírová pod Kozákovem, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32400 1 0 Jivina, která patří do části obce 09562 1 Chutnovka a leží na k.ú. 69567 0 Sekerkovy Loučky. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 09562 1 0 Chutnovka pro místní část Jivina pro místní část v severovýchodní části ZSJ.
V okrese Semily, v obci 577316 Mírová pod Kozákovem, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32398 5 0 Podbukovina, která patří do části obce 09558 3 Bukovina a leží na k.ú. 69557 2 Bělá u Turnova. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 09558 3 0 Bukovina pro místní část Podbukovina ve východní části ZSJ.
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V okrese Semily, v obci 577316 Mírová pod Kozákovem, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32399 3 0 Podchloumek, která patří do části obce 09561 3 Chloumek a leží na k.ú. 69557 2 Bělá u Turnova. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 09561 3 0 Chloumek pro místní část Podchloumek v západní části ZSJ.
V okrese Semily, v obci 577367 Olešnice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32402 7 0 Mlýnice, která patří do části obce 11039 6 Olešnice a leží na k.ú. 71039 3 Olešnice u Turnova. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 11039 6 0 Olešnice pro místní část Mlýnice v jižní části ZSJ.
V okrese Semily, v obci 577413 Přepeře, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32403 5 0 Nad Potůčkem, která patří do části obce 13468 6 Přepeře a leží na k.ú. 73468 3 Přepeře u Turnova. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 13468 6 0 Přepeře pro výrazně prostorově oddělenou místní část Nad Potůčkem v severní části ZSJ.

Okres Hradec Králové
V okrese Hradec Králové, v obci 569976 Dohalice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32404 3 0 Dohaličky-Kopaniny, která patří do části obce 02816 9 Dohalice a leží na k.ú. 62816 6 Dohalice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02816 9 0 Dohalice pro místní části Dohaličky a Kopaniny v jižní části ZSJ.
V okrese Hradec Králové, v obci 569976 Dohalice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32405 1 0 U Sadové, která patří do části obce 02816 9 Dohalice a leží na k.ú. 62816 6 Dohalice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
02816 9 0 Dohalice pro zástavbu navazující na zástavbu obce Sadová v severní části ZSJ.
V okrese Hradec Králové, v obci 570028 Holohlavy, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32406 0 0 U Jordánu, která patří do části obce 04129 7 0 Holohlavy a leží na k.ú. 64129 4 Holohlavy. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 04129 7 0 Holohlavy pro přesah zástavby ze sousední obce Smiřice, doplněný o novou zástavbu lokality U Jordánu a oddělený
železniční tratí od zbývající zástavby ZSJ Holohlavy, ve východní části ZSJ. Další zvažovaný název byl Za Jordánem (Jordán je potok).
V okrese Hradec Králové, v obci 573621 Hvozdnice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32407 8 0 Nové Hvozdnice, která patří do části obce 08171 0 Hvozdnice a leží na k.ú. 68171 7 Hvozdnice u Hradce Králové.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08171 0 0 Hvozdnice pro místní část Nové Hvozdnice v jihovýchodní část ZSJ. ZSJ je vymezena tak, aby
zemědělský areál zůstal v ZSJ Hvozdnice.
V okrese Hradec Králové, v obci 570109 Chlumec nad Cidlinou, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ 32409 4 0 Kladruby-východ, která patří do části obce 05181 1 Kladruby a leží na k.ú. 65180 0 Chlumec nad Cidlinou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05181 1 0 Kladruby pro místní část Skalka a další rozptýlenou zástavbu ve východní části ZSJ.
V okrese Hradec Králové, v obci 570109 Chlumec nad Cidlinou, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ 32408 6 0 Krašov-Na Františku, která patří do části obce 40974 0 Chlumec nad Cidlinou III a leží na k.ú. 65180 0
Chlumec nad Cidlinou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05180 2 3 Chlumec nad Cidlinou díl 3 pro místní část Krašov a další zástavbu v
jihozápadní části ZSJ.

Okres Jičín
V okrese Jičín, v obci 573116 Libošovice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32410 8 0 Krátkovsko, která patří do části obce 08331 3 Malechovice a leží na k.ú. 68331 1 Malechovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 08331 3 0 Malechovice pro oddělenou místní část Krátkovsko ve východní části ZSJ.
V okrese Jičín, v obci 573809 Vysoké Veselí, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32411 6 0 U dvora, která patří do části obce 18835 2 Vysoké Veselí a leží na k.ú. 78835 0 Vysoké Veselí. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 18835 2 0 Vysoké Veselí pro oddělenou zástavbu v západní části ZSJ.

Okres Náchod
V okrese Náchod, v obci 573965 Červený Kostelec, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32413 2 0 Stolín-u továren, která patří do části obce 02114 8 Stolín a leží na k.ú. 62114 5 Stolín. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 02114 8 0 Stolín pro oddělenou zástavbu ve východní části ZSJ.
V okrese Náchod, v obci 573965 Červený Kostelec, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32412 4 0 U Devíti Křížů, která patří do části obce 02112 1 Lhota za Červeným Kostelcem a leží na k.ú. 62112 9 Lhota za
Červeným Kostelcem. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02112 1 0 Lhota za Červeným Kostelcem pro místní část U Devíti Křížů a další
zástavbu (místní část V Borku) v severozápadní části ZSJ.
V okrese Náchod, v obci 573990 Česká Skalice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32414 1 0 Pod Vinicí, která patří do části obce 02168 7 Česká Skalice a leží na k.ú. 62168 4 Česká Skalice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02168 7 1 Česká Skalice díl 1 pro přesah zástavby z části obce a ZSJ Malá Skalice na k.ú. Česká Skalice v západní části
ZSJ za řekou.
V okrese Náchod, v obci 573990 Česká Skalice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32415 9 0 U Domků, která patří do části obce 02169 5 Malá Skalice a leží na k.ú. 62169 2 Malá Skalice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 02169 5 0 Malá Skalice pro místní část U Domků v jihozápadní části ZSJ.
V okrese Náchod, v obci 574058 Heřmánkovice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32416 7 0 U Olivětína, která patří do části obce 03860 1 Heřmánkovice a leží na k.ú. 63860 9 Heřmánkovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03860 1 1 Heřmánkovice díl 1 pro přesah zástavby města Broumova na území obce v jižní části ZSJ.
V okrese Náchod, v obci 574252 Meziměstí, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32418 3 0 Alpská Víska, která patří do části obce 09369 6 Meziměstí a leží na k.ú. 69369 3 Meziměstí. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
09369 6 0 Meziměstí pro místní část Alpská Víska v jižní části ZSJ.
V okrese Náchod, v obci 574252 Meziměstí, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32417 5 0 Nádražní Čtvrť, která patří do části obce 09369 6 Meziměstí a leží na k.ú. 69369 3 Meziměstí. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
09369 6 0 Meziměstí pro zástavbu u nádraží ve východní části ZSJ.
V okrese Náchod, v obci 574601 Vlkov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32419 1 0 U Rasošek, která patří do části obce 18407 1 Vlkov a leží na k.ú. 78407 9 Vlkov u Jaroměře. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
18407 1 0 Vlkov pro přesah zástavby ze sousední obce Rasošky na území obce ve východní části ZSJ.
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Okres Rychnov nad Kněžnou
V okrese Rychnov nad Kněžnou, v obci 576883 Vamberk, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32430 2 0 Pekelec, která patří do části obce 11887 7 Peklo a leží na k.ú. 71887 4 Peklo nad Zdobnicí. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11885 1 0 Hradisko pro místní část, která tvoří zástavbu v jihovýchodní části ZSJ.

Okres Trutnov
V okrese Trutnov, v obci 579351 Janské Lázně, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32431 1 0 Švýcarský Dvůr, která patří do části obce 41127 2 Janské Lázně a leží na 65723 9 Janské Lázně. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05723 1 0 Janské Lázně I pro prostorově odloučenou zástavbu v severovýchodní části ZSJ.
V okrese Trutnov, v obci 579351 Janské Lázně, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32432 9 0 Zlatá Vyhlídka, která patří do části obce 41127 2 Janské Lázně a leží na k.ú. 65723 9 Janské Lázně. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05723 1 0 Janské Lázně I pro prostorově odloučenou místní část v západní části ZSJ.
V okrese Trutnov, v obci 579645 Rudník, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32433 7 0 Lázně Fořt, která patří do části obce 14342 1 Rudník a leží na k.ú. 74342 9 Rudník. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14344 8 0
Terezín II pro prostorově odloučenou místní část v severní části ZSJ.
V okrese Trutnov, v obci 579742 Špindlerův Mlýn, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32434 5 0 Čerstvá Voda, která patří do části obce 16301 5 Labská a leží na k.ú. 76301 2 Labská. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 16301 5 0 Labská pro zástavbu v jižní části ZSJ.

Okres Chrudim
V okrese Chrudim, v obci 571181 Běstvina, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32435 3 0 U Běstviny, která patří do části obce 00329 8 Vestec a leží na k.ú. 60329 5 Vestec u Běstviny. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 00329 8 0 Vestec pro zástavbu, která představuje přesah části obce Běstvina na k.ú. Vestec ve východní části ZSJ.
V okrese Chrudim, v obci 572551 Vysočina, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32437 0 0 Hrobky, která patří do části obce 18790 9 Svobodné Hamry a leží na k.ú. 78790 6 Svobodné Hamry. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 18790 9 0 Svobodné Hamry pro místní část, která tvoří oddělenou zástavbu v jižní části ZSJ.

Okres Pardubice
V okrese Pardubice, v obci 574848 Býšť, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32438 8 0 Hoděšovice-jih, která patří do části obce 04025 8 Hoděšovice a leží na k.ú. 64025 5 Hoděšovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 04025 8 0 Hoděšovice pro novou zástavbu suburbánního typu v jižní části ZSJ.
V okrese Pardubice, v obci 575372 Mikulovice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32439 6 U chrudimské silnice, která se skládá ze dvou dílů: díl 1 ZSJ 32439 6 1 U chrudimské silnice díl 1 patří do části obce
09436 6 Blato, leží na k.ú. 69436 3 Blato a vzniká z prostorově oddělené zástavby části obce Blato ve východní části ZSJ, díl 2 ZSJ
32439 6 2 U chrudimské silnice díl 2 patří do části obce 09437 4 Mikulovice, leží na k.ú. 69436 3 Blato a vzniká z dosavadního dílu 2
ZSJ 09436 6 2 Blato díl 2, který byl vytvořen pro přesah skupiny budov v souvislé zástavbě z části obce 09437 4 Mikulovice na k.ú.
69436 3 Blato. V souvislosti se vznikem nové ZSJ dochází ke změně v dílech ZSJ 09436 6 Blato: díl 1 ZSJ 09436 6 1 Blato díl 1, který
patří do části obce 09436 6 Blato a leží na k.ú. 69436 3 Blato, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 09436 6 2 Blato díl 2,který patřil do části obce
09437 4 Mikulovice a ležel na k.ú. 69436 3 Blato se mění na díl 2 ZSJ 32439 6 2 U chrudimské silnice díl 2. Nová ZSJ by mohla mít též
název U Mikulovic, Blato-u Mikulovic nebo Blato-východ.
V okrese Pardubice, v obci 575399 Moravany, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32440 0 0 Moravany-za tratí, která patří do části obce 09848 5 Moravany a leží na k.ú. 69848 2 Moravany nad Loučnou. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 09848 5 0 Moravany pro zástavbu oddělenou tratí v severní části ZSJ.
V okrese Pardubice, v obci 572870 Němčice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32441 8 0 U Kunětické hory, která patří do části obce 13718 9 Němčice a leží na k.ú. 73718 6 Němčice nad Labem. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 13718 9 0 Němčice pro zcela novou zástavbu suburbánního typu v jižní části ZSJ. Nová ZSJ by mohla mít též neutrální název Němčice-jih.
V okrese Pardubice, v obci 575704 Staré Hradiště, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32442 6 0 Brozany-u Ráb, která patří do části obce 15434 2 Brozany a leží na k.ú. 75434 0 Brozany nad Labem. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 15434 2 0 Brozany pro odloučenou novou zástavbu převážně suburbánního typu, která tvoří přesah ze sousední
obce Ráby v severovýchodní části ZSJ.

Okres Svitavy
V okrese Svitavy, v obci 577839 Borová, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32443 4 0 Svatá Kateřina-Cerkytle, která patří do části obce 00772 2 Borová a leží na k.ú. 60772 0 Borová u Poličky. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00772 2 0 Borová pro rozptýlenou zástavbu, která patří k místní části Svatá Kateřina, ale přitom není součástí ZSJ 00773
1 0 Svatá Kateřina, na jejímž území leží kostel svaté Kateřiny. Nová ZSJ by mohla mít též název Svatá Kateřina II nebo Svatá Kateřinavýchod nebo by se o její území mohla rozšířit stávající ZSJ Svatá Kateřina.
V okrese Svitavy, v obci 577863 Brněnec, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32444 2 0 Mariánské Údolí-Drahošov, která patří do části obce 09878 7 Moravská Chrastová a leží na k.ú. 69878 4 Moravská Chrastová. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09878 7 0 Moravská Chrastová pro zástavbu tří místních částí Mariánské Údolí, Drahošov a Sibiř v
severní části ZSJ.
V okrese Svitavy, v obci 578096 Chornice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32445 1 0 Chornice- u nádraží, která patří do části obce 05272 8 Chornice a leží na k.ú. 65272 5 Chornice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 05272 8 0 Chornice pro zástavbu za řekou ve východní části ZSJ.
V okrese Svitavy, v obci 578291 Květná, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32446 9 0 Borová Krčma, která patří do části obce 07827 1 Květná a leží na k.ú. 67827 9 Květná. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07827
1 0 Květná pro místní část Borová Krčma a další zástavba ve východní části ZSJ.
V okrese Svitavy, v obci 572721 Opatovec, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se obnovují tři ZSJ:
11148 1 0 Košíře-Český Lačnov (dříve Košíře), 11149 0 0 Nový Valdek , 11151 1 0 Starý Valdek. Všechny ZSJ patří do části obce
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11150 3 Opatovec a leží na k.ú. 71150 1 Opatovec. Byly vymezeny v roce 1970 a byly zrušeny při revizi ZSJ 1980. Nové (obnovené)
ZSJ se vyčleňují ze ZSJ 11150 3 0 Opatovec pro zástavbu místních částí Košíře a Český Lačnov (jsou srostlé, v jižní části ZSJ), Nový
Valdek (v jihozápadní části ZSJ) a Starý Valdek (v západní části ZSJ).
V okrese Svitavy, v obci 578789 Staré Město, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32447 7 0 U Dětřichova, která patří do části obce 15448 2 Staré Město a leží na k.ú. 75448 0 Staré Město u Moravské Třebové.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15448 2 0 Staré Město pro zástavbu, která tvoří přesah ze sousední obce Dětřichov u Moravské Třebové
ve východní části ZSJ. Byl by možný též název Staroměstská Ulice nebo Ulice podle pomístního názvu.
V okrese Svitavy, v obci 578843 Svojanov, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32448 5 0 Na stráních, která patří do části obce 16114 4 Svojanov a leží na k.ú. 76114 1 Svojanov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
16114 4 0 Svojanov pro zástavbu, která navazuje na zástavbu částí obce Starý Svojanov a Předměstí na sousedních k.ú.

Okres Ústí nad Orlicí
V okrese Ústí nad Orlicí, v obci 580295 Horní Heřmanice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32449 3 0 Záhora, která patří do části obce 02906 8 Dolní Heřmanice a leží na k.ú. 62906 5 Dolní Heřmanice v Čechách.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02906 8 0 Dolní Heřmanice pro místní část Záhora v jihozápadní části ZSJ.
V okrese Ústí nad Orlicí, v obci 580376 Jablonné nad Orlicí, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ 32450 7 0 Červené Město, která patří do části obce 05619 7 Jablonné nad Orlicí a leží na k.ú. 65619 4 Jablonné nad
Orlicí. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05619 7 0 Jablonné nad Orlicí pro místní část Červené Město v severní části ZSJ.
V okrese Ústí nad Orlicí, v obci 571920 Nové Hrady, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ 32436 1 0 Roudenské údolí, která patří do části obce 10630 5 Nové Hrady a leží na k.ú. 70630 2 Nové Hrady u Skutče. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10630 5 0 Nové Hrady pro zástavbu, i když převážně chatovou, oddělenou od zástavby ZSJ Nové Hrady a navazující na ZSJ Roudná v jihozápadní části ZSJ.
V okrese Ústí nad Orlicí, v obci 580821 Přívrat, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32451 5 0 Malý Přívrat, která patří do části obce 13638 7 Přívrat a leží na k.ú. 73638 4 Přívrat. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
13638 7 0 Přívrat pro místní část Malý Přívrat a navazující chatovou oblast Údolí Oddechu v západní části ZSJ.
V okrese Ústí nad Orlicí, v obci 580848 Rudoltice, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32452 3 0 Zámeček, která patří do části obce 14350 2 Rudoltice a leží na k.ú. 74350 0 Rudoltice u Lanškrouna. Nová ZSJ se
formálně vyčleňuje ze ZSJ 14350 2 0 Rudoltice, jedná se o zcela novou zástavbu bytových domů v lokalitě Zámeček (U Zámečku) ve
východní části ZSJ.
V okrese Ústí nad Orlicí, v obci 581224 Zámrsk, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32453 1 0 Nádraží Zámrsk, která patří do části obce 19095 1 Zámrsk a leží na k.ú. 79095 8 Zámrsk. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 19095 1 0 Zámrsk pro zástavbu u nádraží v severozápadní části ZSJ.
V okrese Ústí nad Orlicí, v obci 581224 Zámrsk, s účinností od 15.8.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ 32454 0 0 Nádraží Zámrsk-západ, která patří do části obce 19093 4 Janovičky a leží na k.ú. 79093 1 Janovičky u Zámrsku. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19093 4 0 Janovičky pro zástavbu u nádraží v severovýchodní části ZSJ.

Změny názvů ZSJ a ZSJ dílů
a) změny, vyvolané administrativními změnami - s účinností od 14.7.2010:
V okrese Česká Lípa, v obci 562017 Ralsko, s účinností od 14.7.2010, se mění název ZSJ a ZSJ dílu: 31841 8 0 Dolní Krupá na nový
název Horní Krupá, tak aby byl shodný s názvem části obce a části obce dílu 31841 8 0 Dolní Krupá, který byl změněn na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva a je tak nyní shodný s názvem k.ú. 91841 5 Horní Krupá.

b) změny v rámci revize ZSJ a SO a údržby RSO a ÚIR-ZSJ:
Okres Benešov
V okrese Benešov, v obci 529303 Benešov, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 00220 8 0 (UO 002) Sídliště-sever na nový název Benešov-sever. Při prověrce názvů ZSJ bylo zjištěno, že dosavadní název se běžně nepoužívá. Kromě toho je změna nutná s ohledem na rozdělení dosavadní ZSJ na dvě ZSJ, přičemž sídlištní zástavba
přešla do nové ZSJ, proto se název mění současně s rozdělením ZSJ.

Okres Beroun
V okrese Beroun, v obci 531057 Beroun, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
00286 1 0 (UO 001) Beroun-historické jádro na nový název Beroun-historické jádro I, v návaznosti na vytvoření dvou nových ZSJ z
původních dílů.
V okrese Beroun, v obci 533203 Králův Dvůr, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 07295 8 0 (UO 003) Karlova Huť na nový název Karlova Huť I, v návaznosti na vytvoření nové ZSJ z druhého dílu.

Okres Kladno
V okrese Kladno, v obci 532819 Slaný, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
30716 5 1 (UO 028) Kvíček na nový název Kvíček I, v návaznosti na vytvoření nové ZSJ z druhého dílu.

Okres Kolín
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ 06815 2
(UO 001) Kolín-historické jádro na nový název Kolín-historické jádro I, v návaznosti na vytvoření tří nových ZSJ z původních dílů.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ 30099 3
(UO 025) Kouřimské Předměstí na nový název Kouřimské Předměstí I, v návaznosti na vytvoření nové ZSJ z druhého dílu.

Okres Kutná Hora
V okrese Kutná Hora, v obci 534005 Čáslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
01834 1 (UO 001) Čáslav-střed na nový název Čáslav-střed I, v návaznosti na vytvoření dvou nových ZSJ z druhého dílu.
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V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 07770 4 0 (UO 001) Historické jádro I na nový název Historické jádro dolní I, v návaznosti na změny v ostatních názvech.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 07771 2 0 (UO 002) Kutná Hora-historické jádro II na nový název Kutná Hora-historické jádro I, v návaznosti na vytvoření nové
ZSJ z druhého dílu.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 07782 8 0 (UO 013) Na Vrchlici na nový název Vrchlice.

Okres Mladá Boleslav
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ 30012 8 0 (UO 053) Michalovice-Podlázky na nový název Podlázky, v návaznosti na vytvoření nové ZSJ z druhého dílu.

Změna příslušnosti ZSJ a ZSJ dílů do částí obce a částí obce dílů:
a) změny, vyvolané administrativními změnami - s účinností od 14.7.2010:
V okrese Česká Lípa,v obci 562017 Ralsko, s účinností od 14.7.2010 (dodatečné oznámení), se změnila příslušnost 2 ZSJ do části obce a části obce dílu:
KOD_ZSJ,CUO,NAZZSJ, nyní v části obce,
dříve v části obce
19910 9 0 Jabloneček
19910 9 Jabloneček
13922 0 Kuřívody
19911 7 0 Svébořice
19911 7 Svébořice
31845 1 Ploužnice
vytvořením nových částí obce ze ZSJ v obci Ralsko.

b) změny v rámci revize ZSJ a SO a údržby RSO a ÚIR-ZSJ:

KOD_ZSJ,CUO,NAZZSJ, nyní v části obce,
dříve v části obce
V okrese Praha-východ,v obci 539040 Vyšehořovice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se změnila
příslušnost 1 ZSJ do části obce a části obce dílu:
18851 4 0 Župava
18850 6 Vyšehořovice
18849 2 Kozovazy
na základě kontrol v rámci revize budov.
V okrese Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se změnila příslušnost 1
ZSJ do části obce a části obce dílu:
02515 1 0 (UO 024) U stadiónu 40726 7 Děčín V-Rozbělesy 40725 9 Děčín IV-Podmokly na základě kontrol v rámci revize budov.
V okrese Znojmo,v obci 595128 Vrbovec, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se změnila příslušnost
1 ZSJ do části obce a části obce dílu:
19883 8 0 Ječmeniště
18612 1 Vrbovec
18611 2 Hnízdo
na základě kontrol v rámci revize budov. V rámci ZSJ, shodné vymezením s k.ú. 79883 5 Ječmeniště, se nachází jediný objekt s č.p.
901, který patří do části obce Vrbovec.
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Byly doplněny souřadnice definičních bodů všech nových ZSJ a některých dalších ZSJ, kde dosavadní definiční bod se ocitl na území nové ZSJ nebo kde došlo v souvislosti s údržbou a aktualizací soustavy souřadnic definičních bodů ZSJ dílů ke změně dominantního dílu
ZSJ nebo polohy jeho definičního bodu.
Byly mírně upraveny odhadnuté výměry některých ZSJ dle GIS (VYMERU), na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického
úřadu k 31.12.2009 a podle aktualizovaných grafických vrstev RSO k 1.1.2010.Okres Most
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 11a
Změny v číselníku ZSJ jsou shodné se změnami v číselníku ZSJ dílů (viz), liší se pouze tím, že neobsahují vazby na části obce a označení
dílů, kódy ZSJ mají 6 znaků, kdežto kódy ZSJ dílů mají 7 znaků.
Vznikla 1 nová ZSJ:
IKOD_ZSJ, NAZZSJ,
KODOB,KO/IČOB, NAZOB, změna od:
V okrese 3104 Písek, v obci 18996 1//562301 Dolní Novosedly, s účinností od 10.11.2010, se vytváří nová ZSJ: 32491 4 Nová Třešně,
vyčleněním ze ZSJ 19000 4 Chrastiny. Je to čistě formální vyčlenění, protože nová ZSJ se vytváří pro budoucí novou zástavbu a až dosud se v ní nenacházejí žádné budovy, leží na k.ú. 79000 1 Chrastiny, je prostorově oddělená od ZSJ 19000 4 Chrastiny a nemůže být
součástí ZSJ 19003 9 Třešně, protože ta patří do obce 550027 Záhoří. Nová ZSJ je shodná s nově vytvořenou částí obce 32491 4 Nová
Třešně a leží na k.ú. 79000 1 Chrastiny. Z hlediska územního (grafického vymezení) se nová ZSJ a nová část obce 32791 4 Nová Třešně vyčleňuje z území, dosud začleněného do ZSJ a části obce 19003 9 Třešně a ÚTJ 79003 6 Chrastiny-Záhoří, které se však nově
zmenšují o území nově vytvořené ZSJ a části obce 32791 4 Nová Třešně.

Zanikla 1 ZSJ:
V okrese 2111 Příbram, v obci 07001 7/540498 Kosova Hora, s účinností od 26.7.2010 (dodatečné oznámení), v důsledku rozhodnutí
katastrálního úřadu, se ruší ZSJ 32246 6 Vysoká (oddělená část), sloučením do ZSJ 07001 7 Kosova Hora. ZSJ byla vytvořena k
15.12.2008 a byla svým vymezením shodná s ÚTJ 92246 3 Vysoká u Kosovy Hory díl 2, která představovala druhý, prostorově oddělený
polygon k.ú. 78819 3 Vysoká u Kosovy Hory. Protože ZSJ neexistovala při SLDB 2001 a je neobydlená, ruší se bez náhrady, bez vazby
na SLDB 2001 (zrušený díl ZSJ 9 07001 7 9 Kosova Hora díl 9 nevzniká).

Změnila se příslušnost 1 ZSJ do obce (od 1.1.2011):
IKOD_ZSJ, NAZZSJ v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
08268 6 Libhošť
08268 6/500046 Libhošť, o. Nový Jičín,
dříve v obci 10741 7/599191 Nový Jičín, o. Nový Jičín.

Mění se (ruší) číslo urbanistického obvodu:
IKOD_ZSJ, NAZZSJ CUO nyní, dříve
08268 6 0 Libhošť
(není) 029
v důsledku převedení ZSJ z města, členěného na urbanistické obvody do obce, která se na urbanistické obvody nečlení.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry ZSJ dle GIS (VYMERU), na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k
31.12.2010 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2011.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 11b
Popis změn v souboru ZSJ je rozdělen do dvou podkapitol: ZSJ a ZSJ díly. V současnosti se 96 % ZSJ nečlení na díly a pouze 4 % ZSJ
se na díly člení. V případě, že se ZSJ nečlení na díly, je uvedena v samostatném číselníku ZSJD.dbf jakožto díl 0 příslušné ZSJ. Bylo by
velmi neefektivní popisovat shodné změny dvakrát pouze s tím rozdílem, že kód ZSJ dílu je o jednu nulu delší.
Všechny změny uvedené v této podkapitole se tedy provedou v číselníku ZSJ dílů (ZSJD.dbf) a pak se provede totéž (bez vazeb na části
obce a bez označení dílů) i v číselníku ZSJ.
V intercenzálním období (přesněji v období, kdy neprobíhá územní příprava SLDB) jsou změny v ZSJ a ZSJ dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami, nejčastěji vytvořením nové části obce, vytvořením nebo rušením nové ÚTJ, někdy změnou
vymezení obce, k.ú. nebo ÚTJ, změnou názvu obce nebo části obce, aj.,
b) změny a opravy, vyvolané údržbou RSO a ÚIR-ZSJ nebo oznámením z jiných zdrojů (např. upozornění na nesprávnou podobu názvu
apod.).
V době, kdy probíhá revize ZSJ v rámci územní přípravy SLDB, vzniká velké množství změn, které představují vlastní revizi ZSJ, administrativní změny probíhají dál, přitom změny z údržby RSO a ÚIR-ZSJ jsou sice mnohem početnější, ale současně splývají s revizí ZSJ a
SO v rámci územní přípravy, protože její součástí je i revize budov, tj. plošná kontrola správnosti identifikace budov, která má často za následek změny v dílech ZSJ. Proto jsou opět změny v ZSJ a ZSJ dílech v zásadě dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami,
b) změny a opravy, vyvolané jednak vlastní revizí ZSJ a SO, jednak údržbou RSO a ÚIR-ZSJ, vyvolanou revizí budov, ale i zvýšenou kontrolou celé soustavy územních jednotek.
Tyto dvě skupiny změn jsou rozlišeny v následujících textech. Přitom jsou změny, vyvolané administrativními změnami, tříděny podle typu
změny a pak podle data účinnosti, kdežto změny z revize ZSJ a SO a z údržby RSO a ÚIR-ZSJ jsou tříděny rovněž podle typu změny, ale
dále územně (podle krajů, okresů, obcí, čísel UO nebo názvů ZSJ), nikoliv podle data účinnosti, která je pracovní.
Uvedené rozlišení je samozřejmě velmi orientační, protože např. změny ZSJ vyvolané úpravami hranic k.ú. a ÚTJ, jsou zařazeny mezi
změny vyvolané administrativními změnami (protože pocházejí z vnějšího zdroje, kterým je rozhodnutí ČÚZK), ačkoliv byly zjištěny v rámci
revize nebo dokonce díky revizi ZSJ).
a) změny, vyvolané administrativními změnami
Tyto změny zahrnují:
aa) změny vyvolané postupným rušením k.ú. Horní Otaslavice s účinností k 10.2.2011 (pracovní účinnost)
ab) změny vyvolané zrušením k.ú. Horní Otaslavice s účinností k 25.8.2011
ac) změny v důsledku vzniku nebo zrušení přesahových ÚTJ
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ad) změny v důsledku zjištění vícenásobných polygonů k.ú. s účinností od 20.1.2011 - pracovní účinnost
ae) změny v důsledku zjištění vícenásobných polygonů k.ú. s účinností od 10.3.2011 - pracovní účinnost
af) změny v důsledku rušení vícenásobných polygonů k.ú.
ag) změny vyvolané vznikem nových částí obce - s účinností od 1.9.2011
ah) změny (oprava grafické podoby) názvů ZSJ a ZSJ dílů
aa) změny vyvolané postupným rušením k.ú. Horní Otaslavice s účinností k 10.2.2011 (pracovní účinnost)
Vznikla 1 ZSJ a ZSJ díl (okres, kód obce (IČOB), název obce,kód ZSJ, kontrolní znak, díl, název ZSJ, datum účinnosti).
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589845 Otaslavice, s účinností od 10.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO), se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32727 1 0 U Horních Otaslavic, která patří do části obce 41248 1 Otaslavice, leží na k.ú. 71644 8 Dolní Otaslavice
a zahrnuje letos nově vymezený SO 468. Nová ZSJ se vymezuje pro území, které historicky patřilo vždy do k.ú. 71645 6 Horní Otaslavice a ZSJ 11645 9 0 Horní Otaslavice, na počátku roku 2011 bylo v rámci první etapy postupného rušení k.ú. Horní Otaslavice přechodně převedeno do k.ú. Dolní Otaslavice, a proto též do ZSJ 11644 1 0 Dolní Otaslavice. V návaznosti na již vyhlášené sloučení k.ú.
71645 6 Horní Otaslavice do k.ú. 71644 8 Dolní Otaslavice k 25.8.2011 dojde k tomu, že zanikne katastrální hranice, oddělující ZSJ
11645 9 0 Horní Otaslavice od nově vytvořené ZSJ 32727 1 0 U Horních Otaslavic, což umožní tyto dvě ZSJ sloučit a obnovit tak původní vymezení ZSJ 11645 9 0 Horní Otaslavice (tj. ve vymezení k SLDB 1970, 1980, 1991 i 2001). Pro období 10.2.2011-24.8.2011 je
však potřeba ZSJ 32727 1 0 U Horních Otaslavic vymezit jako samostatnou ZSJ, která bude přechodně patřit do k.ú. 71644 8 Dolní
Otaslavice, a v této podobě bude součástí řídícího souboru SLDB 2011 (k 26.3.2011), k 25.8.2011 pak bude zrušena. Její existence
však umožní v budoucnu přepočíst data SLDB 2011 na územní vymezení, srovnatelné s předchozí řadou SLDB.

ab) změny vyvolané zrušením k.ú. Horní Otaslavice s účinností k 25.8.2011
Zanikla 1 ZSJ a ZSJ díl (okres, kód obce (IČOB), název obce,kód ZSJ, kontrolní znak, díl, název ZSJ, datum účinnosti).
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589845 Otaslavice, s účinností od 25.8.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 24.8.2011), v souvislosti
s rozhodnutím ČÚZK o sloučení k.ú. 71645 6 Horní Otaslavice do k.ú. 71644 8 Dolní Otaslavice, se ruší ZSJ a ZSJ díl 32727 1 0 U
Horních Otaslavic, sloučením do ZSJ 11645 9 0 Horní Otaslavice. ZSJ byla vytvořena k 10.2.2011 pro území, které přešlo začátkem
roku 2011 z původního k.ú. 71645 6 Horní Otaslavice do k.ú. 71644 8 Dolní Otaslavice v rámci první etapy rušení k.ú. 71645 6 Horní
Otaslavice a k 25.8.2011 se tato ZSJ ruší v návaznosti na to, že převedením zbytku k.ú. Horní Otaslavice do k.ú. Dolní Otaslavice zanikla katastrální hranice mezi ZSJ Horní Otaslavice a novou ZSJ U Horních Otaslavic, což umožňuje tyto dvě ZSJ sloučit a obnovit tak původní vymezení ZSJ 11645 9 0 Horní Otaslavice (tj. ve vymezení k SLDB 1970, 1980, 1991 i 2001). Zrušený kód bude uložen v ÚIR-ZSJ
v připravované položce KODZSJD11 (kód ZSJ dílu při SLDB 2011, která bude vyjadřovat vazbu na SLDB 2011).

Změnila se příslušnost ZSJ a ZSJ dílu do k.ú.:
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589845 Otaslavice, s účinností od 25.8.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 24.8.2011), v souvislosti
s rozhodnutím ČÚZK o sloučení k.ú. 71645 6 Horní Otaslavice do k.ú. 71644 8 Dolní Otaslavice, se mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu
11645 9 0 Horní Otaslavice do k.ú.: dříve 71645 6 Horní Otaslavice, nově 71644 8 Otaslavice.
Pozn.: Příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 11644 1 0 Dolní Otaslavice se nemění, protože se mění pouze název k.ú. nikoliv příslušná vazba: dříve 71644 8 Dolní Otaslavice, nově 71644 8 Otaslavice.

Změnila se příslušnost ZSJ a ZSJ dílu do ÚTJ
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589845 Otaslavice, s účinností od 25.8.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 24.8.2011), v souvislosti
s rozhodnutím ČÚZK o sloučení k.ú. 71645 6 Horní Otaslavice do k.ú. 71644 8 Dolní Otaslavice, se mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu
11645 9 0 Horní Otaslavice do ÚTJ: dříve 71645 6 Horní Otaslavice, nově 71644 8 Otaslavice.
Pozn.: Příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 11644 1 0 Dolní Otaslavice se nemění, protože se mění pouze název ÚTJ, nikoliv příslušná vazba:
dříve 71644 8 Dolní Otaslavice, nově 71644 8 Otaslavice.

ac) změny v důsledku vzniku nebo zrušení přesahových ÚTJ
ac1) vznik ÚTJ s účinností od 20.2.2011
Změnila se a příslušnost ZSJ a ZSJ dílu do obce a ZÚJ
V okrese 2111 Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 20.2.2011 (v důsledku rozhodnutí ČÚZK), se mění příslušnost ZSJ a
ZSJ dílu 10345 4 0 Nepomucké Zalány do obce a ZÚJ: dříve (až do 19.2.2011) do obce a ZÚJ 564524 Nepomuk, nově (od 20.2.2011)
do obce a ZÚJ 541231 Rožmitál pod Třemšínem.Tato změna uvádí v soulad příslušnost ZSJ a ZSJ dílu s reálnou příslušností jednotlivých budov, které ZSJ a ZSJ díl tvoří.
V okrese 5202 Jičín, v obci 573221 Rohoznice, s účinností od 20.2.2011 (v důsledku rozhodnutí ČÚZK), se mění příslušnost ZSJ a ZSJ
dílu 31988 1 0 Trotinka II do ÚTJ: dříve (až do 19.2.2011) do obce a ZÚJ 575569 Rohoznice, nově (od 20.2.2011) do obce a ZÚJ
573175 Miletín. Tato změna uvádí v soulad příslušnost ZSJ a ZSJ dílu s reálnou příslušností
jednotlivých budov, které ZSJ a ZSJ díl tvoří.

Změnila se příslušnost ZSJ a ZSJ dílu do části obce a části obce dílu
V okrese 2111 Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 20.2.2011 (v důsledku rozhodnutí ČÚZK), se mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 10345 4 0 Nepomucké Zalány do obce a ZÚJ: dříve (až do 19.2.2011) do části obce a části obce dílu 10344 6 Nepomuk, nově (od 20.2.2011) do části obce a části obce dílu 40356 3 Zalány. Tato změna uvádí v soulad příslušnost ZSJ a ZSJ dílu s reálnou příslušností jednotlivých budov, které ZSJ a ZSJ díl tvoří.
V okrese 5202 Jičín, v obci 573221 Rohoznice, s účinností od 20.2.2011 (v důsledku rozhodnutí ČÚZK), se mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 31988 1 0 Trotinka II do ÚTJ: dříve (až do 19.2.2011) do části obce a části obce dílu 14050 3
Rohoznice, nově (od 20.2.2011) do části obce a části obce dílu 09466 8 Miletín. Tato změna uvádí v soulad příslušnost
ZSJ a ZSJ dílu s reálnou příslušností jednotlivých budov, které ZSJ a ZSJ díl tvoří.
Změnila se příslušnost ZSJ a ZSJ dílu do ÚTJ
V okrese 2111 Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 20.2.2011 (v důsledku rozhodnutí ČÚZK), se mění příslušnost ZSJ a
ZSJ dílu 10345 4 0 Nepomucké Zalány do ÚTJ: dříve (až do 19.2.2011) do ÚTJ 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem, nově (od
20.2.2011) 70345 1 Nepomuk pod Třemšínem-Rožmitál pod Třemšínem. Tato změna je způsobena vytvořením nové ÚTJ.
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V okrese 5202 Jičín, v obci 573221 Rohoznice, s účinností od 20.2.2011 (v důsledku rozhodnutí ČÚZK), se mění příslušnost ZSJ a ZSJ
dílu 31988 1 0 Trotinka II do ÚTJ: dříve (až do 19.2.2011) do ÚTJ 74050 1 Rohoznice u Hořic, nově (od 20.2.2011) do ÚTJ 91988 8
Rohoznice u Hořic-Miletín. Tato změna je způsobena vytvořením nové ÚTJ.

Změnilo se číslo a charakteristika UO
V okrese 2111 Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 20.2.2011 (v důsledku rozhodnutí ČÚZK), se mění pořadové číslo a
charakteristika urbanistického obvodu pro ZSJ a ZSJ dílu 10345 4 0 Nepomucké Zalány: dříve (až do 19.2.2011) žádná, nově (od
20.2.2011) UO 023-N=odloučené obytné plochy. Tato změna je způsobena tím, že obec Rožmitál pod Třemšínem se člení na urbanistické obvody.

ac2) zrušení ÚTJ s účinností od 22.2.2011
Změnila se příslušnost ZSJ a ZSJ dílu do k.ú.
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 530832 Brambory, s účinností od 22.2.2011 (datum provedení zápisu o změně hranic obcí Katastrálním úřadem na základě dohody mezi obcemi), se mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 00408 1 0 Koukalka do k.ú.: dříve k.ú. 60406 2
Bílé Podolí v obci 533971 Bílé Podolí, nově k.ú.60407 1 Brambory v obci 530832 Brambory.

Změnila se příslušnost ZSJ a ZSJ dílu do ÚTJ
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 530832 Brambory, s účinností od 22.2.2011 (datum provedení zápisu o změně hranic obcí Katastrálním úřadem na základě dohody mezi obcemi), se mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 00408 1 0 Koukalka do ÚTJ: dříve ÚTJ 60408 9
Bílé Podolí-Brambory, která patřila do k.ú. 60406 2 Bílé Podolí v obci 533971 Bílé Podolí (ale samotná ÚTJ patřila do obce 530832
Brambory), nově ÚTJ 60407 1 Brambory v obci 530832 Brambory.

ac3) zrušení ÚTJ s účinností od 19.3.2008 (dodatečné oznámení)
Zanikla 1 ZSJ a ZSJ díl
V okrese 6104 Třebíč, v obci 545180 Slavíkovice, s účinností od 19.3.2008 (datum provedení zápisu o změně hranic obcí Katastrálním
úřadem na základě dohody mezi obcemi), se ruší ZSJ a ZSJ díl 32023 4 0 Dobrá Voda II, která patřila do části obce 09711 0 Mladoňovice a slučuje se do ZSJ 09710 1 0 Dobrá Voda I ve stejné části obce. ZSJ byla uměle vytvořena k 25.8.2000, v rámci revize ZSJ územní přípravy SLDB 2001, kdy se zjistilo, že většina zástavby ZSJ Dobrá Voda, která byla vymezena v roce 1970 a v letech 1970-19801991 měla 80-67-53 obyvatel, ležela vždy na k.ú. v sousední obci. V roce 2001 měla Dobrá Voda I pouze 11 obyvatel, kdežto Dobrá voda II měla 34 obyvatel (obě měly tedy celkem 45 obyvatel). Není důvod vést dvě ZSJ odděleně, protože nemají oddělenou identitu a jediným důvodem pro dvě ZSJ byla oddělující hranice k.ú., která nyní zmizela. Zrušená ZSJ se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 09710 1 9
Dobrá Voda díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001.

Změnil se název ZSJ a ZSJ dílu
V okrese 6104 Třebíč, v obci 545180 Slavíkovice, s účinností od 19.3.2008 (datum provedení zápisu o změně hranic obcí Katastrálním
úřadem na základě dohody mezi obcemi), se mění název ZSJ a ZSJ dílu 09710 1 0 Dobrá Voda I na nový (původní) název Dobrá Voda, v důsledku sloučení se ZSJ Dobrá Voda II.

ad) změny v důsledku zjištění vícenásobných polygonů k.ú. s účinností od 20.1.2011 - pracovní účinnost
Vzniklo 8 ZSJ (okres, kód obce (IČOB), název obce,kód ZSJ, kontrolní znak, díl, název ZSJ, datum účinnosti), na základě upřesnění hranic k.ú. Zeměměřickým úřadem, které odhalilo existenci nových případů, kdy je k.ú. složeno ze dvou nebo více polygonů, s účinností od
20.1.2011. Všechny změny se provedou shodně v souboru ZSJ a ZSJ dílů pouze s jediným rozdílem: kódy ZSJ mají 6 znaků, kdežto kódy
ZSJ dílů mají 7 znaků, přičemž poslední znak je nula (žádná z nových ZSJ se nedělí na díly).
V okrese Příbram, v obci 540587 Křešín, se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32428 1 0 Křešín (oddělená část U Felbabky), s účinností od
20.1.2011. ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 67610 1 Křešín, která představuje nově vytvořenou ÚTJ 92428 8 Křešín díl 2. Nová
ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 07610 4 0 Křešín, patří do části obce 07610 4 Křešín a leží na k.ú. 67610 1 Křešín. ZSJ zahrnuje dvě
budovy, které až dosud byly umístěny na k.ú. 99059 1 Hrachoviště ve vojenském újezdu Brdy nebo v jiných podkladech na k.ú. 63446 8
Felbabka v obci 531162 Felbabka (v okrese Beroun). ČÚZK by měl výhledově oddělený polygon zrušit a ZSJ by pak měla zaniknout.
V okrese Příbram, v obci 540587 Křešín, se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32429 9 0 Křešín (oddělená část U Evženova), s účinností od
20.1.2011. ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 67610 1 Křešín, která představuje nově vytvořenou ÚTJ 92429 6 Křešín díl 3. Nová
ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 07610 4 0 Křešín, patří do části obce 07610 4 Křešín a leží na k.ú. 67610 1 Křešín. ZSJ je neobydlená, zahrnuje několik parcel, které až dosud tvořily severní část ZSJ 10930 4 0 Evženov na k.ú. 70931 0 Ohrazenice u Jinec v obci
540960 Ohrazenice. ČÚZK by měl výhledově oddělený polygon zrušit a ZSJ by pak měla zaniknout.
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32422 1 0 Nepomuk (oddělená část Pourka), s účinností
od 20.1.2011. ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem, která představuje nově vytvořenou ÚTJ
92422 9 Nepomuk pod Třemšínem díl 2. Nová ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 10344 6 0 Nepomuk, patří do části obce 10344 6 Nepomuk a leží na k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem. ZSJ obsahuje dvě budovy (hájovna Pourka), nemá žádnou vazbu na SLDB
2001 ani 1991 (nebyla samostatně sčítána). ČÚZK by měl výhledově oddělený polygon zrušit a ZSJ by pak zanikla, je ale otázkou, kam
ji lze sloučit - sousedí pouze s obcí 564630 Sedlice (k.ú. 78548 2 Hoděmyšl) a vojenským újezdem Brdy (k.ú. 99073 6 Záběhlá).
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32423 0 Nepomuk (oddělená část U Záběhlé-východ),
s účinností od 20.1.2011. ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem, která představuje nově vytvořenou
ÚTJ 92423 7 Nepomuk pod Třemšínem díl 3. Nová ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 10344 6 0 Nepomuk, patří do části obce 10344 6
Nepomuk a leží na k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem. ZSJ je neobydlená, zahrnuje pouze jednu parcelu lesní půdy, která patří do
k.ú. Nepomuk pod Třemšínem, ale leží na hranici mezi obcí 564630 Sedlice (k.ú. 78548 2 Hoděmyšl) a vojenským újezdem Brdy (k.ú.
99073 6 Záběhlá). Její existence je vyvolána tvorbou digitálních hranic obcí a k.ú. s přesností katastrální mapy. ČÚZK by měl výhledově
oddělený polygon zrušit a ZSJ pak zanikne.
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32424 8 Nepomuk (oddělená část U Záběhlé-střed), s
účinností od 20.1.2011. ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem, která představuje nově vytvořenou
ÚTJ 92424 5 Nepomuk pod Třemšínem díl 4. Nová ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 10344 6 0 Nepomuk, patří do části obce 10344 6
Nepomuk a leží na k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem. ZSJ je neobydlená, zahrnuje pouze jednu parcelu lesní půdy, která patří do
k.ú. Nepomuk pod Třemšínem, ale leží na hranici mezi obcí 564630 Sedlice (k.ú. 78548 2 Hoděmyšl) a vojenským újezdem Brdy (k.ú.
99073 6 Záběhlá). Její existence je vyvolána tvorbou digitálních hranic obcí a k.ú. s přesností katastrální mapy. ČÚZK by měl výhledově
oddělený polygon zrušit a ZSJ pak zanikne.

303

V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32425 6 Nepomuk (oddělená část U Záběhlé-západ), s
účinností od 20.1.2011. ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem, která představuje nově vytvořenou
ÚTJ 92425 3 Nepomuk pod Třemšínem díl 5. Nová ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 10344 6 0 Nepomuk, patří do části obce 10344 6
Nepomuk a leží na k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem. ZSJ je neobydlená, zahrnuje pouze jednu parcelu lesní půdy, která patří do
k.ú. Nepomuk pod Třemšínem, ale leží na hranici mezi obcí 564630 Sedlice (k.ú. 78548 2 Hoděmyšl) a vojenským újezdem Brdy (k.ú.
99073 6 Záběhlá). Její existence je vyvolána tvorbou digitálních hranic obcí a k.ú. s přesností katastrální mapy. ČÚZK by měl výhledově
oddělený polygon zrušit a ZSJ pak zanikne.
V okrese Prostějov, v obci 589675 Laškov, se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32426 4 0 Dvorek (oddělená část), s účinností od
20.1.2011. ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 67920 8 Laškov, která představuje nově vytvořenou ÚTJ 92426 1 Laškov díl 2. Nová
ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 07917 1 0 Dvorek, patří do části obce 07917 1 Dvorek a leží na k.ú. 67920 8 Laškov. ZSJ obsahuje
jednu budovu, oddělenou od ZSJ a části Dvorek, do které by měla patřit, úzkým pásem parcel, patřících do k.ú. v sousedních obcích.
ČÚZK by měl výhledově oddělený polygon zrušit (nejspíše sloučením do k.ú. Laškov) a ZSJ pak zanikne.
V okrese Prostějov, v obci 590061 Stínava, se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32427 2 0 Stínava (oddělená část), s účinností od
20.1.2011. ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 75549 4 Stínava, která představuje nově vytvořenou ÚTJ 92427 0 Stínava díl 2. Nová ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 15549 7 0 Stínava, patří do části obce 15549 7 Stínava a leží na k.ú. 75549 4 Stínava. ZSJ je neobydlená, zahrnuje území, které až dosud tvořilo severní část k.ú. 79465 1 Hamry v obci 589890 Plumlov, v sousedství vojenského
újezdu Březina. ČÚZK by měl výhledově oddělený polygon zrušit a ZSJ pak zanikne.

ae) změny v důsledku zjištění vícenásobných polygonů k.ú. s účinností od 10.3.2011 - pracovní účinnost
Vznikly 4 ZSJ (okres, kód obce (IČOB), název obce,kód ZSJ, kontrolní znak, díl, název ZSJ, datum účinnosti), na základě upřesnění hranic
k.ú. Zeměměřickým úřadem, které odhalilo existenci nových případů, kdy je k.ú. složeno ze dvou polygonů, s účinností od 10.3.2011.
Všechny změny se provedou shodně v souboru ZSJ a ZSJ dílů pouze s jediným rozdílem: kódy ZSJ mají 6 znaků, kdežto kódy ZSJ dílů
mají 7 znaků, přičemž poslední znak je nula (žádná z nových ZSJ se nedělí na díly).
V okrese 2111 Příbram, v obci 539970 Borotice, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32537 6 0
Čelina (oddělená část). ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 61937 0 Čelina, která představuje nově vytvořenou ÚTJ 92537 3 ÚTJ
Čelina díl 2. Nová ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 01937 2 0 Čelina, patří do části obce 01937 2 Čelina a leží na k.ú. 61937 0 Čelina.
ZSJ neobsahuje žádné budovy, její území obsahuje pouze několik parcel zemědělské půdy, až dosud chybně zobrazovaných jako by
patřily do k.ú. 68180 6 Libčice v obci 540901 Nový Knín. ČÚZK by měl výhledově oddělený polygon zrušit a ZSJ pak zanikne.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583120 Ivančice, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl
32538 4 0 (UO 021-Z) Na vrších. ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 74542 1 Řeznovice, která představuje nově vytvořenou ÚTJ
92538 1 Řeznovice díl 2. Nová ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 14542 4 0 Řeznovice, patří do části obce 14542 4 Řeznovice a leží
na k.ú. 74542 1 Řeznovice. ZSJ neobsahuje žádné budovy, její území obsahuje pouze jednu parcelu zemědělské půdy č.par. 601, která
byla až dosud chybně zobrazovaná jako by patřila do k.ú. 64863 9 Hrubšice v obci 583120 Ivančice. ČÚZK by měl výhledově oddělený
polygon zrušit a ZSJ pak zanikne.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 593338 Milonice, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32539 2 0
Rošťoutky (oddělená část). ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 69504 1 Milonice, která představuje nově vytvořenou ÚTJ 92539 0
Milonice díl 2. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09505 2 0 Rošťoutky (dříve Roštoutky), patří do části obce 09504 4 Milonice a leží na k.ú.
69504 1 Milonice. ZSJ neobsahuje žádné budovy, její území obsahuje pouze několik parcel zemědělské půdy, které až dosud byly součástí souvislého území k.ú. 69504 1 Milonice, ale převedením pásu parcel do sousedního k.ú. 67160 6 Kozlany u Vyškova v obci
550108 Kozlany byly odtrženy od zbytku k.ú. ČÚZK by měl výhledově oddělený polygon zrušit a ZSJ pak zanikne.
V okrese 7104 Přerov, v obci 514705 Lipník nad Bečvou, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl
32540 6 0 (UO 019-N) Peklo. ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 68701 4 Loučka, která představuje nově vytvořenou ÚTJ 92540
3 Loučka díl 2. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08701 7 0 (UO 012) Loučka, patří do části obce 41449 2 Lipník nad Bečvou VI-Loučka a
leží na k.ú. 68701 4 Loučka. ZSJ obsahuje dvě budovy č.p. 190 a č.p. 193, které tvoří malou místní část Peklo v údolí říčky Jezernice.
Území zřejmě vždycky patřilo do k.ú. Loučka, ale bylo od něj v minulosti odděleno rozšířením vojenského újezdu Libavá, který zabral
lesní plochy, dříve patřící do kú. Loučka. Území ZSJ bylo až dosud chybně zobrazováno jako patřící do k.ú. 72371 1 Podhoří na Moravě
v obci 514705 Lipník nad Bečvou.

Změnil se název ZSJ (s účinností od 10.3.2011 - pracovní účinnost)
V okrese 6206 Vyškov, v obci 593338 Milonice, s účinností od 10.3.2011 (pracovní účinnost), se mění název ZSJ a ZSJ díl 09505 2 0
Roštoutky na nový název Rošťoutky. Při příležitosti vytvoření nové ÚTJ 92539 0 Milonice díl 2 a nové ZSJ 32539 2 0 Rošťoutky (oddělená část) bylo zjištěno, že původní správný název lokality, dokumentovaný v lexikonu ze sčítání lidu 1921, v Chytilově místopisném lexikonu z roku 1929 a na současných webových stránkách obce Milonice, je Rošťoutky. Tuto skutečnost potvrdila i obec Milonice. Vzhledem k tomu, že se nejedná o název části obce, který by musel být odsouhlasen obecním zastupitelstvem a hlášen Ministerstvu vnitra,
ale pouze o název ZSJ, který je zcela v kompetenci ČSÚ, provádí se změna ihned. V databázi GEONAMES byl až do roku 2008 uváděn
správný název Rošťoutky, pak byl opraven podle tehdy uváděného názvu ZSJ, nyní bude provedena oprava podle nového názvu ZSJ.

af) změny v důsledku rušení vícenásobných polygonů k.ú.
Zanikly 4 ZSJ a ZSJ díly (okres, kód obce (IČOB), název obce,kód ZSJ, kontrolní znak, díl, název ZSJ, datum účinnosti), na základě úprav
hranic k.ú. Zeměměřickým úřadem, při kterém byly zrušeny tři ÚTJ vytvořené z druhého malého polygonu k.ú. a jedna ÚTJ, vytvořená kvůli
přesahu ZSJ na k.ú. v sousední obci. ZSJ se ruší s účinností v období od 28.6.2011 do 18.10.2011. To znamená, že nebudou zřejmě uváděny ve Statistickém lexikonu obcí ze SLDB 2011 (až vznikne), ale budou uváděny v datových souborech k datu SLDB 26.3.2011.
af1) s účinností od 28.6.2011
Zanikla ZSJ a ZSJ díl
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V okrese 7104 Přerov, v obci 511382 Přerov, s účinností od 28.6.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 27.6.2011), se ruší ZSJ a ZSJ díl
32875 8 0 (UO 050-D) Výmyslov-jih, která patřila do části obce 41428 0 Přerov VIII-Henčlov, ležela na k.ú. 73471 3 Přerov a před revizí
až do 19.2.2011 tvořila díl 2 ZSJ 13493 7 2 (UO 023-D) Letiště díl 2, ze kterého byla vytvořena s účinností k 20.2.2011. ZSJ se slučuje
do ZSJ 32235 1 0 (UO 049-N) Výmyslov, která patří do části obce 41428 0 Přerov VIII-Henčlov, od 28.6.2011 leží na k.ú. 73471 3 Přerov a převádí se na zaniklý díl 9 ZSJ 32235 1 9 (UO 049-N) Výmyslov, příslušnost do části obce a do k.ú. přitom zůstává stejná. ZSJ
32235 1 0 (UO 049-N) Výmyslov i ZSJ 32875 8 0 (UO 050-D) Výmyslov-jih, původně jako díl 2 ZSJ 13493 7 2 (UO 023-D) Letiště díl 2,
byly obě vytvořeny s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO, na základě opravených informací o příslušnosti budov), tvořily společně lokalitu Výmyslov, která patřila do části obce Přerov VIII-Henčlov, od které byly odděleny územím, patřícím do k.ú.
Troubky v sousední obci Troubky, přitom ZSJ Výmyslov ležela na tomto k.ú. jakožto přesah ZSJ na území sousední obce, kdežto ZSJ
Výmyslov-jih ležela na k.ú. Přerov. Zrušení přesahu (ÚTJ) umožnilo sloučení obou částí lokality Výmyslov do jedné ZSJ. Dosavadní kód
zůstává zachován v nových položkách KODZ11+KZ01+DIL11, které vyjadřují vazbu na SLDB 2011.

af2) s účinností od 7.9.2011
Změnila se příslušnost ZSJ a ZSJ dílu do k.ú.
V okrese Příbram, v obci 540498 Kosova Hora, s účinností od 7.9.2011 (v důsledku rozhodnutí ČÚZK), se mění příslušnost ZSJ a ZSJ
dílu 18815 8 Dohnalova Lhota do ÚTJ: dříve (až do 6.9.2011) do ÚTJ 78815 5 Vysoká u Kosovy Hory díl 2, nově (od 7.9.2011) do ÚTJ
78819 8 Vysoká u Kosovy Hory.

af3) s účinností od 8.9.2011
Zanikla ZSJ a ZSJ díl
V okrese 7104 Přerov, v obci 514705 Lipník nad Bečvou, s účinností od 8.9.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 7.9.2011), se ruší ZSJ
a ZSJ díl 32540 6 0 (UO 019-N) Peklo, která patřila do části obce 41449 2 Lipník nad Bečvou VI-Loučka, ležela na k.ú. 68701 4 Loučka
a byla svým vymezením shodná s ÚTJ 92540 3 Loučka díl 2. ZSJ byla vytvořena s účinností od 1.3.2011 (pracovní účinnost), současně
s novou ÚTJ 92540 3 Loučka díl 2 a spolu s ní se nyní ruší. ZSJ se slučuje do ZSJ 12371 4 0 (UO 013-N) Podhoří, která patří do části
obce 41451 4 Lipník nad Bečvou V-Podhoří a leží na k.ú. 72371 1 Podhoří na Moravě ve stejné obci a převádí se na zaniklý díl 9 ZSJ
12371 4 9 (UO 013-N) Podhoří, současně se mění příslušnost budov do části obce 41451 4 Lipník nad Bečvou V-Podhoří. Dosavadní
kód zůstává zachován v nových položkách KODZ11+KZ01+DIL11, které vyjadřují vazbu na SLDB 2011.

af4) s účinností od 23.9.2011
Zanikly ZSJ a ZSJ díly
V okrese 5203 Náchod, v obci 574112 Chvalkovice, s účinností od 23.9.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 22.9.2011), se ruší ZSJ a
ZSJ díl 32247 4 0 Střeziměřice (oddělená část), která patřila do části obce 05514 0 Střeziměřice, ležela na k.ú. 65514 7 Střeziměřice a
byla svým vymezením shodná s ÚTJ 92247 1 Střeziměřice díl 2. ZSJ byla vytvořena s účinností od 13.5.2008 (pracovní účinnost), současně s novou ÚTJ 92247 1 Střeziměřice díl 2 a spolu s ní se nyní ruší. ZSJ se slučuje do ZSJ 02842 8 0 Krabčice, která patří do části
obce 02842 8 Krabčice a leží na k.ú. 62842 5 Krabčice v obci 574015 Dolany a převádí se na zaniklý díl 9 ZSJ 02842 8 9 Krabčice (je to
zcela formální, protože zrušená ZSJ byla neobydlená). Dosavadní kód zůstává zachován v nových položkách KODZ11+KZ01+DIL11,
které vyjadřují vazbu na SLDB 2011.

af5) s účinností od 18.10.2011
Zanikly ZSJ a ZSJ díly
V okrese 2111 Příbram, v obci 539970 Borotice, s účinností od 18.10.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 17.10.2011), se ruší ZSJ a
ZSJ díl 32537 6 0 Čelina (oddělená část), která patřila do části obce 01937 2 Čelina, ležela na k.ú. 61937 0 Čelina a byla svým vymezením shodná s ÚTJ 92537 3 Čelina díl 2. ZSJ byla vytvořena s účinností od 1.3.2011 (pracovní účinnost), současně s novou ÚTJ
92537 3 Čelina díl 2 a spolu s ní se nyní ruší. ZSJ se slučuje do ZSJ 13378 7 0 Prostřední Lhota, která patří do části obce 13378 7 Prostřední Lhota a leží na k.ú. 73378 4 Prostřední Lhota v obci 540323 Chotilsko a převádí se na zaniklý díl 9 ZSJ 13378 7 9 Prostřední
Lhota (je to zcela formální, protože zrušená ZSJ byla neobydlená). Dosavadní kód zůstává zachován v nových položkách
KODZ11+KZ01+DIL11, které vyjadřují vazbu na SLDB 2011.

ag) změny vyvolané vznikem nových částí obce - s účinností od 1.9.2011
Vznikly 3 nové ZSJ a ZSJ díly:
KOD_ZSJ_D, NAZZSJD,
IČOB, NAZOB, změna od:
IKOD_ZSJ, NAZZSJ,
V okrese 2111 Příbram, v obci 540846 Nechvalice, s účinností od 1.9.2011, se vytváří nové ZSJ a ZSJ díly:
32728 0 0 Setěkovy, vyčleněním ze ZSJ dílu 10257 1 1 Mokřany díl 1; nová ZSJ je shodná s nově vytvořenou částí obce 32728 0 0 Setěkovy a leží na k.ú. 70257 9 Mokřany u Nechvalic;
32729 8 0 Dražka, vyčleněním ze ZSJ a ZSJ dílu 14491 6 0 Ředice; nová ZSJ je shodná s nově vytvořenou částí obce 32729 8 0 Dražka a leží na k.ú. 74491 3 Ředice;
32730 1 0 Rážkovy, vyčleněním ze ZSJ a ZSJ dílu 05522 1 Chválov; nová část obce je shodná s nově vytvořenou částí obce 32730 1

0 Rážkovy a leží na k.ú. 65522 8 Chválov.
ah) změny (oprava grafické podoby) názvů ZSJ a ZSJ dílů
V návaznosti na změny (oprava grafické podoby) názvů částí obcí a částí obcí dílů se stejným způsobem opravují názvy ZSJ a ZSJ dílů, s
pracovní účinností k 20.2.2011 (tj. před SLDB 2011). Oprava se týká názvů 17 ZSJ a 19 ZSJ dílů.
okres, obec
kód a název ZSJ a ZSJ dílu (dříve a nově)
2101 530492 Přestavlky u Č.
1351860 Doubravice 1.díl
2106 535079 Nelahozeves
1027680 Hleďsebe 1.díl
2106 535079 Nelahozeves
1027761 Hleďsebe 2.díl díl 1
2106 535079 Nelahozeves
1027762 Hleďsebe 2.díl díl 2
3102 545601 Loučovice
0871310 Loučovice 1.díl
3102 545601 Loučovice
0871490 Loučovice 2.díl
3105 550574 Šumav.Hoštice
1641940 Škarez 2.díl
4201 562939 Veselé
1806290 Veselíčko 1.díl
5102 563676 Líšný
0851381 Líšný 2.díl díl 1

Doubravice 1. díl
Hleďsebe 1. díl
Hleďsebe 2. díl díl 1
Hleďsebe 2. díl díl 2
Loučovice 1. díl
Loučovice 2. díl
Škarez 2. díl
Veselíčko 1. díl
Líšný 2. díl díl 1
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5102
5102
5102
5102
5102
5104
5202
5301
6202
7105

563676 Líšný
563676 Líšný
563706 Malá Skála
563706 Malá Skála
563714 Maršovice
577472 Rovensko p.Tr.
572781 Cerekvice n.B.
572390 Trhová Kamenice
582786 Brno
523704 Šumperk

0851382 Líšný 2.díl díl 2
0902980 Líšný 1.díl
0903280 Vranové 1.díl
0903360 Vranové 2.díl
0919870 Čížkovice 1.díl
1420690 Křečovice 2.díl
0174850 Čenice 2.díl
1681060 Petrkov 3.díl
0117710 Náměstí 28.dubna
1643480 Sady 1.máje

Líšný 2. díl díl 2
Líšný 1. díl
Vranové 1. díl
Vranové 2. díl
Čížkovice 1. díl
Křečovice 2. díl
Čenice 2. díl
Petrkov 3. díl
Náměstí 28. dubna
Sady 1. máje

b) změny v rámci revize ZSJ a SO a údržby RSO a ÚIR-ZSJ
Nové ZSJ
Okres 1199 (též 1100) Hlavní město Praha
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32973 8 0 (UO 735-R) Na Fialce-východ, která patří do části obce 40048 3 Řepy a leží na k.ú. 72970 1 Řepy.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30682 7 0 (UO 689-R nově -O) Na Fialce, pro území rekreačního charakteru ve východní části ZSJ, které
zbylo po vyčlenění obytné zástavby v západní části ZSJ (nově vymezená ZSJ Na Fialce). Název podle dosavadní ZSJ a polohy.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32974 6 0 (UO 736-O) Nové Pitkovice, která patří do části obce 41541 3 Pitkovice a leží na k.ú. 77341 7 Pitkovice. Nová ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 31764 1 0 (UO 725-Z) Ke Křeslicům A,pro zcela novou zástavbu v jižní části ZSJ (jde o
vyčlenění čistě formální, protože při SLDB 2001 zde žádná zástavba neexistovala). Název podle místní části Nové Pitkovice.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32975 4 0 (UO 737-Z) K Benicům, která patří do části obce 41541 3 Pitkovice a leží na k.ú. 77341 7 Pitkovice.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31764 1 0 (UO 725-Z) Ke Křeslicům A, pro zemědělské plochy, které byly rozšířením zástavby odtrženy
od původní ZSJ. Název podle polohy (analogicky podle názvu Ke Křeslicům).
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32976 2 0 (UO 738-Z) K Průhonicům, která patří do části obce 07607 4 Křeslice a leží na k.ú. 67607 1 Křeslice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31748 9 0 (UO 718-Z) Štít A, pro zemědělské plochy v jihovýchodní části ZSJ, které byly rozšířením
zástavby téměř zcela oddělený od původní ZSJ. Název podle polohy (analogicky podle názvu Ke Křeslicům).
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32977 1 0 (UO 739-O) Slunečný Vršek, která patří do části obce 40086 6 Hostivař a leží na k.ú. 73205 2 Hostivař. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 13207 1 0 (UO 457-O) Hostivař-Na Košíku, pro zcela novou zástavbu bytových domů, odlišnou od
staršího panelového sídliště, v jihovýchodní části ZSJ. Název podle názvu developerského projektu, ale je běžně používán.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32978 9 0 (UO 740-N) Netluky, která patří do části obce 17342 8 Uhříněves a leží na k.ú. 77342 5 Uhříněves.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31754 3 0 (UO 720-Z) Na korunce C pro zástavbu malé, ale výrazné místní části Netluky. Název podle
názvu místní části.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32979 7 0 (UO 741-O) Kunratice-Ke Hrádku, která patří do části obce 40026 2 Kunratice a leží na k.ú. 72831
4 Kunratice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12831 7 0 (UO 121-O) Kunratice-sever, pro výrazně prostorově oddělenou zástavbu v severní části ZSJ. Název podle ulice.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32980 1 0 (UO 742-O) Kunratice-Nad rybníčky, která patří do části obce 40026 2 Kunratice a leží na k.ú.
72831 4 Kunratice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31598 2 0 (UO 618-U) Kunratice-u rybníků A pro území v jihovýchodní části ZSJ. Název podle pomístního názvu, který připomíná původní název ZSJ.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32981 9 0 (UO 743-O) Kunratice-Nad Vernerákem, která patří do části obce 40026 2 Kunratice a leží na k.ú.
72831 4 Kunratice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12830 9 0 (UO 120-V) Kunratice-východ, jednak pro zcela novou zástavbu rodinných
domů, ke které se přičleňuje zástavba starých chat, které nemají nic společného se zbytkem ZSJ - areálu vysokoškolských kolejí. Název
podle ulice a podle umístění lokality na rybníkem Vernerákem
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32982 7 0 (UO 744-R) U Cholupického potoka, která patří do části obce 40023 8 Modřany a leží na k.ú.
72861 6 Modřany. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31608 3 0 (UO 627-R) U Cholupického potoka, jejíž obydlená část se přejmenovává
na nový název Cholupický vrch-západ.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32983 5 0 (UO 745-X) U Beránku, která patří do části obce 40023 8 Modřany a leží na k.ú. 72861 6 Modřany.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31608 3 0 (UO 627-R) U Cholupického potoka, pro území v severní části ZSJ bez zřetelného budoucího
využití. Název podle sousední ZSJ Na Beránku.

Okres 2101 Benešov
V okrese 2101 Benešov, v obci 529796 Chocerady, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32631 3 0 Malá Strana, která patří do části obce 05202 7 Chocerady a leží na k.ú. 65202 4 Chocerady. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 05202 7 0 Chocerady pro zástavbu za řekou Sázavou v jižní části ZSJ. Název Malá Strana se vyskytuje v katastrální mapě a některých dokumentech obecního úřadu.
V okrese 2101 Benešov, v obci 529796 Chocerady, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32632 1 0 Samechov-u nádraží, která patří do části obce 05205 1 Samechova leží na k.ú. 65205 9 Samechov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05205 1 0 Samechov pro prostorově oddělenou zástavbu v severozápadní části ZSJ.
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V okrese 2101 Benešov, v obci 529991 Křečovice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32633 0 0 Podvlkonice, která patří do části obce 18963 4 Vlkonice a leží na k.ú. 78963 1 Vlkonice u Neveklova. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 18963 4 0 Vlkonice pro zástavbu malé, ale prostorově výrazně oddělené místní části Podvlkonice (1924 lexikon)v jižní části ZSJ.
V okrese 2101 Benešov, v obci 530204 Mrač, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32634 8 0 Podmračí, která patří do části obce 10000 5 Mrač a leží na k.ú.70000 2 Mrač. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10000
5 0 Mrač pro zástavbu místní části Podmračí, která byla až do 1.1.1980 částí obce Mrač a leží v severovýchodní části ZSJ.
V okrese 2101 Benešov, v obci 538710 Řehenice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32635 6 0 Dařbož, která patří do části obce 14493 2 Babice a leží na k.ú.74493 0 Babice u Řehenic. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14493 2 0 Babice pro zástavbu místní části Dařbož (1924 Dařbože) v západní části ZSJ, která se v současnosti výrazně
rozšířila o novou výstavbu.
V okrese 2101 Benešov, v obci 530841 Týnec nad Sázavou, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32636 4 0 U Krhanic, která patří do části obce 17238 3 Chrást nad Sázavou a leží na k.ú. 77239 9 Týnec
nad Sázavou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17238 3 0 Chrást nad Sázavou pro výrazně prostorově oddělenou, převážně novou zástavbu, která navazuje na zástavbu sousední obce Krhanice v blízkosti železniční stanice Krhanice v západní části ZSJ.

Okres 2101 Beroun
V okrese 2102 Beroun, v obci 533963 Skřipel, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32637 2 0 U Osova, která patří do části obce 14891 1 Skřipel a leží na k.ú. 74891 9 Skřipel. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 14891 1 0 Skřipel pro zástavbu, výrazně odloučenou od vlastní ZSJ a představující přesahy zástavby sousední obce Osov, ve východní části ZSJ.
V okrese 2102 Beroun, v obci 531758 Srbsko, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32638 1 0 Ke Kodě, která patří do části obce 15298 6 Srbsko a leží na k.ú. 75298 3 Srbsko u Karlštejna. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15298 6 0 Srbsko pro zástavbu za řekou Berounkou, zejména v údolí Kodského potoka, v západní a jižní části ZSJ.
V okrese 2102 Beroun, v obci 532029 Žebrák, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32639 9 0 Průmyslová zóna Žebrák, která patří do části obce 19571 5 Žebráka leží na k.ú. 79571 2 Žebrák. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 19571 5 0 Žebrák pro zástavbu průmyslové zóny při dálnici v jižní části ZSJ.

Okres 2103 Kladno
V okrese 2103 Kladno, v obci 532452 Kamenné Žehrovice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32640 2 0 Na Turyni-Mrákavy, která patří do části obce 06284 7 Kamenné Žehrovice a leží na k.ú. 66284 4
Kamenné Žehrovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06284 7 0 Kamenné Žehrovice pro zástavbu na východ od říčky Loděnice u Turyňského rybníka (1924 Turyň) a zástavbu malé místní části Mrákavy.
V okrese 2103 Kladno, v obci 532860 Stochov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32641 1 0 Slovanka, která patří do části obce 15556 0 Stochov a leží na k.ú. 75556 7 Stochov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 15556 0 0 Stochov pro zástavbu prostorově výrazně oddělené místní části Slovanka (včetně areálu vodárny v lokalitě U Slovanky) v
jižní části ZSJ.
V okrese 2103 Kladno, v obci 532916 Šlapanice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32642 9 0 Malá Strana, která patří do části obce 16278 7 Šlapanice a leží na k.ú. 76278 4 Šlapanice v Čechách. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16278 7 0 Šlapanice pro zástavbu prostorově oddělené místní části Malá Strana v severní části ZSJ.

Okres 2104 Kolín
V okrese 2104 Kolín, v obci 533394 Konárovice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32643 7 0 Labuť, která patří do části obce 06895 1 Konárovice a leží Na k.ú. 66895 8 Konárovice. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 06895 1 0 Konárovice pro zástavbu prostorově oddělené místní části Labuť v jižní části ZSJ.
V okrese 2104 Kolín, v obci 538035 Žehuň, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32644 6 0 Pod hrází, která patří do části obce 19573 1 Žehuň a leží na k.ú. 79573 9 Žehuň. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
19573 1 0 Žehuň pro zástavbu oddělenou od vlastní obce tokem řeky Cidliny v severozápadní části ZSJ.

Okres 2105 Kutná Hora
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 534129 Kácov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32645 3 0 Malá Strana, která patří do části obce 06163 8 Kácov a leží Na k..ú. 66163 5 Kácov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 06163 8 0 Kácov pro zástavbu místní části Malá Strana za řekou Sázavou v jižní části ZSJ.
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 534129 Kácov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32646 1 0 Zámostí, která patří do části obce 06163 8 Kácov a leží na k.ú. 66163 5 Kácov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
06163 8 0 Kácov pro zástavbu místních částí Zámostí, Kozinec a Chobotský Mlýn a další chatové zástavby za řekou Sázavou v severní
části ZSJ.
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 534358 Rataje nad Sázavou, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32647 0 0 Mirošovice-u zastávky, která patří do části obce 13966 1 Mirošovice a leží na k.ú. 73966 9 Mirošovice u Rataj nad Sázavou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 13966 1 0 Mirošovice pro prostorově oddělenou zástavbu v severní části
ZSJ.
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 534587 Vrdy, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32648 8 0 Polsko, která patří do části obce 18624 4 Zbyslav a leží na k.ú.78624 1 Zbyslav. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 18624 4 0 Zbyslav pro zástavbu prostorově oddělené místní části Polsko (lexikon 1924) v západní části ZSJ.
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 534587 Vrdy, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32691 7 0 Koudelov-Skovice, která patří do části obce 18623 6 Vrdy a leží na k.ú. 78623 3 Vrdy. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 18623 6 1 Vrdy díl 1 pro zástavbu dvou malých,ale prostorově výrazně oddělených místních částí Koudelov a Skovicev západní
části ZSJ.
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 534617 Zbraslavice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32649 6 0 Malý Rápošov, která patří do části obce 19186 8 Rápošov a leží na k.ú. 79186 5 Rápošov. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 19186 8 0 Rápošov pro zástavbu prostorově oddělené místní části Malý Rápošov (lexikon 1924) v severní části ZSJ.
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Okres 2106 Mělník
V okrese 2106 Mělník, v obci 534803 Hořín, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32650 0 0 Skalka, která patří do části obce 04534 9 Vrbno a leží na k.ú.64534 6 Vrbno u Mělníka. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 04534 9 0 Vrbno pro zástavbu prostorově oddělené místní části Skalka ve východní části ZSJ.
V okrese 2106 Mělník, v obci 534901 Kokořín, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32651 8 0 Kokořínek, která patří do části obce 06799 7 Kokořín a leží na k..ú. 66799 4 Kokořín. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 06799 7 0 Kokořín pro zástavbu prostorově oddělené místní části Kokořínek (lexikon 1924) v jihovýchodní části ZSJ.
V okrese 2106 Mělník, v obci 571792 Kozomín, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32652 6 0 Průmyslová zóna Kozomín, která patří do části obce 07200 1 Kozomín a leží na k.ú. 67200 9 Kozomín. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07200 1 0 Kozomín pro zástavbu průmyslové zóny,označované jako Průmyslová zóna Kozomín nebo také jako
Průmyslová zóna Kozomín-Postřižín-Úžice. Budovy mají č.p. 500-502, kdežto nejvyšší hodnota č.p. ve vlastní obci Kozomín je 160.
V okrese 2106 Mělník, v obci 535079 Nelahozeves, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32653 4 0 Lešany Resort, která patří do části obce 10278 4 Lešany a leží na k.ú. 70278 1 Lešany u Nelahozevsi.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10278 4 0 Lešany pro zástavbu developerského projektu rodinných domů Lešany Resort, který tvoří prostorově výrazně oddělenou zástavbu v západní části ZSJ. Název Lešany Resort nebo Lešany-Resort je používán v dokumentech obce
jako název lokality (místní části), i když dosud nepronikl do GEONAMES. Pokudby se v budoucnosti vžil jiný název, dojde ke změně názvu ZSJ.
V okrese 2106 Mělník, v obci 538647 Postřižín, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32654 2 0 Průmyslová zóna Postřižín, která patří do části obce 12620 9 Postřižín a leží na k.ú. 72620 6 Postřižín. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12620 9 0 Postřižín pro zástavbu části Průmyslové zóny Kozomín-Postřižín-Úžice na k.ú. Postřižín v severní
části ZSJ.
V okrese 2106 Mělník, v obci 535257 Úžice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32655 1 0 Průmyslová zóna Úžice,která patří do části obce 17588 9 Úžice a leží na k.ú. 77588 6 Úžice u Kralup nad Vltavou.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17588 9 0 Úžice pro zástavbu části průmyslové zóny, označované jako Průmyslová zóna KozomínPostřižín-Úžice nebo Průmyslová zóna Úžice-Kozomín, na k.ú. Úžice v západní části ZSJ.
V okrese 2106 Mělník, v obci 531511 Zlončice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se obnovuje ZSJ
a ZSJ díl 31941 4 0 Nové Zlončice, která patří do části obce 05537 9 Zlončice a leží na k.ú. 65537 6 Zlončice. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 05537 9 0 Zlončice pro zástavbu místní části Nové Zlončice, která tvoří přesah zástavby ze sousední obce Chvatěrubyv západní
části ZSJ.ZSJ byla původně vymezena s účinností k 15.1.2001, ale pak byla s účinností k 15.1.2001 opět zrušena na základě informace,
že přesah obce Chvatěruby na k.ú. Zlončice zanikl úpravou katastrální hranice (ZSJ se tedy do SLDB 2001 nedostala). Od té doby se
přesah souvislé zástavby ze strany obce Chvatěruby na k.ú. Zlončice dále významně rozšířil novou zástavbou rodinných domů (projekt
Nové Zlončice), takže tvoří jednoznačnou ZSJ,prostorově oddělenou od vlastní obce Zlončice.
V okrese 2106 Mělník, v obci 535397 Želízy, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32656 9 0 Malý Hubenov, která patří do části obce 19635 5 Želízy a leží Na k..ú. 79635 2 Želízy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 19635 5 0 Želízy pro zástavbu místní části Malý Hubenov v západní části ZSJ. Tato místní část byla až do roku 1950 osadou(částí
obce) a její vymezení je patrné z číslování domů (č.p. 109 až 140 v jedné řadě, vzniklé zřejmě přečíslováním).

Okres 2107 Mladá Boleslav
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 571989 Dobšín, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32657 7 0 Hoření Dobšín, která patří do části obce 02813 4 Dobšín a leží na k.ú. 62813 1 Dobšín. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02813 4 0 Dobšín pro zástavbu místní části Hoření Dobšín v západní části ZSJ. Tato místní část je prostorově oddělená
od sídla Dobšín, stavebně souvisí se sousední ZSJ Kamenice, která sice leží na stejném k.ú., ale tvoří jinou část obce (Kamenice) a v
minulosti patřila do jiné obce (Srbsko), což se dodnes projevuje ve výrazně odlišných hodnotách číslování parcel.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 535702 Dolní Bousov, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32658 5 0 Kolonie, která patří do části obce 02873 8 Dolní Bousov a leží na k.ú. 62873 5 Dolní Bousov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02873 8 0 Dolní Bousov pro zástavbu v prostorově oddělené lokalitě Kolonie v severní části ZSJ.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 535702 Dolní Bousov, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32659 3 0 Zahrádky, která patří do části obce 02873 8 Dolní Bousov a leží na k.ú. 62873 5 Dolní Bousov.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02873 8 0 Dolní Bousov pro zástavbu místní části Zahrádky (lexikon 1924) ve východní části ZSJ. Název
je použit též jako UVP.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 566039 Jizerní Vtelno, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32660 7 0 Stránov, která patří do části obce 06145 0 Jizerní Vtelno a leží na k.ú. 66145 7 Jizerní Vtelno. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06145 0 0 Jizerní Vtelno pro zástavbu místní části Stránov, která zahrnuje zámek Stránov a okolní zástavbu, v severní části ZSJ.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 536261 Loukovec, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32661 5 0 Kejov, která patří do části obce 08727 1 Loukovec a leží na k.ú. 68727 8 Loukovec . Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 08727 1 0 Loukovec pro zástavbu místní části Kejov v severní části ZSJ. Název se vyskytuje v GEONAMES, v katastrální mapě a v lexikonu 1850 jako Kejov, v lexikonu 1924 Kyjov, na webu jsou obě podoby.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 536351 Nepřevázka, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32662 3 0 Průmyslová zóna Nepřevázka, která patří do části obce 10355 1 Nepřevázka a leží na k.ú. 70355
9 Nepřevázka. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10355 1 0 Nepřevázka pro zástavbu průmyslové zóny při dálnici v západní části ZSJ.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 536458 Plazy, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32663 1 0 Průmyslová zóna Plazy, která patří do části obce 12159 2 Plazy a leží na k.ú. 72159 0 Plazy. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 12159 2 0 Plazy pro zástavbu průmyslové zóny v západní části ZSJ.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 571938 Ptýrov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32664 0 Branka, která se skládá ze dvou dílů:díl 1 ZSJ 32664 0 1 Branka díl 1 patří do části obce 13664 6 Maníkovice, leží na k.ú. 73665 1 Ptýrov a vyčleňuje se ze ZSJ 13664 6 0 Maníkovice,díl 2 ZSJ 32664 0 2 Branka díl 2 patří do části obce 13665
4 Ptýrov, leží na k.ú. 73665 1 Ptýrov a vyčleňuje se ze ZSJ 13665 4 2 Ptýrov díl 2. Nová ZSJ se vytváří pro zástavbu místní části Branka, které patří do dvou částí obce (původní Branka do části obce Maníkovice, nová zástavba do části obce Ptýrov).
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V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 571938 Ptýrov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32665 8 0 Habr, která patří do části obce 13666 2 0 Ptýrovec a leží na k.ú. 73665 1 Ptýrov. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 13666 2 0 Ptýrovec pro zástavbu lokality Habr,která představuje přesah zástavby ze sousední obce Klášter Hradiště nad Jizerou
v severní části ZSJ.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 536580 Řepov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32666 6 0 Průmyslová zóna Řepov, která patří do části obce 14528 9 0 Řepova leží na k.ú. 74528 6 Řepov. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14528 9 0 Řepov pro zástavbu průmyslové zóny severní části ZSJ.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 536857 Velké Všelisy, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32667 4 0 Chaloupky-Syslov, která patří do části obce 19090 0 Zamachy a leží na k.ú. 79090 7 Zamachy.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19090 0 0 Zamachy pro zástavbu dvou místních částí Chaloupky a Syslov v severní části ZSJ.

Okres 2108 Nymburk
V okrese 2108 Nymburk, v obci 537110 Dvory, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32668 2 0 Zdonín, která patří do části obce 03391 0 Veleliby a leží na k.ú. 63390 9 Dvory u Nymburka. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03391 0 0 Veleliby pro lokalitu Zdonín, kterou tvoří zámek Zdonín a okolní budovy (1924 uváděn jako vesnice) v jižní
části ZSJ.
V okrese 2108 Nymburk, v obci 537454 Lysá nad Labem, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32529 5 0 (UO 020-Z) Zbudov, která patří do části obce 40292 3 Lysá nad Labem a leží na k.ú. 68950 5 Lysá
nad Labem. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30107 8 0 (UO 017-Z) Karlov (která patří do části obce Byšičky) pro rozsáhlé nezastavěné
území ve východní části ZSJ,na jehož jižním okraji leží budova č.p. 1395 poblíž jezu přes Labe, která patří do části obce Lysá nad Labem. V okrese 2108 Nymburk, v obci 537004 Nymburk, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32530 9 0 (UO 022-O) Sídliště Jankovice, která patří do části obce 40290 7 Nymburk a leží na k.ú. 70823 2 Nymburk. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30775 1 0 (UO 018-O) Jankovice pro zástavbu sídliště Jankovice ve východní části ZSJ, která se
odděluje od zástavby převážně rodinných domů ve zbývající části ZSJ.
V okrese 2108 Nymburk, v obci 537004 Nymburk, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32531 7 0 (UO 023-O) Na Hroudách, která patří do části obce 10838 3 Drahelice a leží na k.ú. 70838 1 Drahelice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30776 9 0 (UO 019-Z) U Drahelic pro novou zástavbu rodinných domů ve východní části ZSJ.
V okrese 2108 Nymburk, v obci 537683 Poděbrady, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32535 0 0 (UO 017-O) Koutecká Čtvrť, která patří do části obce 40297 4 Poděbrady V a leží na k.ú. 72349 5 Poděbrady. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 12353 6 2 (UO 005-O) Žižkovo Předměstí díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní
struktury v rámci revize ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese 2108 Nymburk, v obci 537683 Poděbrady, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32536 8 0 (UO 018-O) U Bažantnice, která patří do části obce 40293 1 Poděbrady III a leží na k.ú. 72349 5 Poděbrady. Nová ZSJ se vyčleňuje z dosavadního dílu 1 ZSJ 12353 6 1 (UO 005-O) Žižkovo Předměstí díl 1, nově díl 0 ZSJ 12353 6 0 (UO
005-O) Žižkovo Předměstí,pro výrazně odlišný typ zástavby.
V okrese 2108 Nymburk, v obci 537985 Všechlapy, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32669 1 0 Obora, která patří do části obce 18705 4 Všechlapy a leží na k.ú. 78705 1 Všechlapy u Nymburka. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 18705 4 0 Všechlapy pro zástavbu místní části Obora v severovýchodní části ZSJ.

Okres 2109 Praha-východ
V okrese 2109 Praha-východ, v obci 538094 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci
revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32705 1 0 (UO 028-O) Zahradní Město, která patří do části obce 40300 8 Brandýs nad
Labem a leží na k.ú. 60904 8 Brandýs nad Labem. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30779 3 0 (UO 027-Z) U Záp pro novou zástavbu
převážně bytových domů (dokončeno 2005) v západní části ZSJ. Byty patří městu a spravuje je Družstvo Zahradní město Brandýs nad
Labem. Název by mohl být též Zahradní město (podle většiny webových stránek), v Praze je ale Zahradní Město (ovšem má větší rozsah).
V okrese 2109 Praha-východ, v obci 538132 Čelákovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32706 9 0 (UO 018-O) K Borku, která patří do části obce 01921 a leží na k.ú. 61921 3 Sedlčánky. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 01921 6 0 (UO 007-N) Sedlčánky pro přesah zástavby z části obce a k.ú. Čelákovice na k.ú. Sedlčánky a prostorově oddělené od ostatní zástavby části obce Sedlčánky v západní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 538141 Čestlice, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32455 8 0 Komerční zóna Čestlice, která patří do části obce 02344 2 Čestlice a leží na k.ú. 62344 0 Čestlice. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 02344 2 0 Čestlice pro území komerčně-industriální zóny v západní části ZSJ. Možný název též Komerční zóna,
Čestlice-komerční zóna apod.
V okrese Praha-východ, v obci 538141 Čestlice, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32456 6 0 Za dálnicí, která patří do části obce 02344 2 Čestlice a leží na k.ú. 62344 0 Čestlice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 02344 2 0 Čestlice pro zástavbu komerčně-industriální zóny za dálnicí v jižní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 534781 Dřísy, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32457 4 0 Dřísy-u nádraží, která patří do části obce 03311 1 Dřísy a leží na k.ú. 63311 9 Dřísy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
03311 1 0 Dřísy pro zástavbu v jižní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 538264 Jenštejn, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32458 2 0 Nový Jenštejn, která patří do části obce 05849 1 Jenštejn a leží na k.ú. 65849 9 Jenštejn. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05849 1 0 Jenštejn pro novou zástavbu ve východní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 538272 Jirny, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32459 1 0 U Zámku, která patří do části obce 06092 5 Jirny a leží na k.ú. 66092 2 Jirny. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06092
5 0 Jirny pro zástavbu (včetně nové výstavby) v západní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 538272 Jirny, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32460 4 0 Za dálnicí, která patří do části obce 06092 5 Jirny a leží na k.ú. 66092 2 Jirny. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06092
5 0 Jirny pro zástavbu komerčně-industriální zóny převážně na sever od dálnice, ale částečně i na jih od dálnice v severní části ZSJ.
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V okrese Praha-východ, v obci 538299 Kamenice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32461 2 0 U Těptína, která patří do části obce 06242 1 Kamenice a leží na k.ú. 66250 0 Těptín. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 06242 1 1 Kamenice díl 1 pro zástavbu v blízkosti zástavby ZSJ a části obce Těptína, která patří do části obce Kamenice, ale je
od zástavby ZSJ Kamenice vzdálená. ZSJ je svým vymezením téměř zcela shodná s SO 194, s výjimkou drobné úpravy hranic ve východní části, která by měla všechny průmyslové plochy ponechat v ZSJ Kamenice a nikoliv jimi procházet.
V okrese Praha-východ, v obci 538329 Klíčany, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32462 1 0 U dálnice, která patří do části obce 06620 6 Klíčany a leží na k.ú. 66620 3 Klíčany. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 06620 6 0 Klíčany pro zástavbu komerčně-industriální zóny podél dálnice ve východní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 538426 Kunice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32474 4 0 Komerční zóna Kunice, která patří do části obce 07723 2 Kunice a leží na k.ú. 67723 0 Kunice u Říčan. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07723 2 0 Kunice pro komerčně-industriální zónu v severozápadní části ZSJ, navazující na Komerční zónu
Všechromy v sousední obci Strančice.
V okrese Praha-východ, v obci 564982 Květnice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32463 9 0 Na Ladech, která patří do části obce 14775 3 Květnice a leží na k.ú. 74775 1 Květnice.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14775 3 0 Květnice pro lokalitu nové zástavby Na Ladech v severní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 538451 Louňovice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32464 7 0 Louňovičky, která patří do části obce 08735 1 Louňovice a leží na k.ú. 68735 9 Louňovice. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 08735 1 0 Louňovice pro místní část Louňovičky a další zástavbu při silnici Praha-Kutná Hora v severní části ZSJ. ZSJ
je svým vymezením téměř shodná s SO 256 s výjimkou dvou budov ČOV při jižním okraji nové ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 538477 Měšice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32465 5 0 Měšice-sever, která patří do části obce 09344 1 Měšice a leží na k.ú. 69344 8 Měšice u Prahy. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 09344 1 0 Měšice pro zástavbu oddělenou bažantnicemi od zbytku obce v severní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 538485 Mirošovice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32466 3 0 Za dálnicí, která patří do části obce 09547 8 Mirošovice a leží na k.ú. 69547 5 Mirošovice u Říčan. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09547 8 0 Mirošovice pro rozptýlenou zástavbu v severovýchodní části ZSJ, oddělenou dálnicí D1.
V okrese Praha-východ, v obci 598267 Modletice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32467 1 0 Komerční zóna Modletice, která patří do části obce 02768 5 Modletice a leží na k.ú. 62768 2 Modletice u
Dobřejovic. Nová ZSJ se vyčleňuje z obou ZSJ 02768 5 0 Modletice a 02765 1 0 Doubravice,které obě patří do části obce Modletice a
k.ú. Modletice u Dobřejovic, takže dosavadní hranici mezi nimi není třeba respektovat, protože nová zástavba ji rovněž nerespektuje.
ZSJ se vytváří pro komerční zónu v severní a východní části k.ú.
V okrese Praha-východ, v obci 564907 Nupaky, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32468 0 0 Nupaky-jih, která patří do části obce 02345 1 Nupaky a leží na k.ú. 62345 8 Nupaky. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 02345 1 0 Nupaky pro prostorově oddělenou novou zástavbu satelitního typu v jižní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 564907 Nupaky, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32469 8 0 Komerční zóna Nupaky, která patří do části obce 02345 1 Nupaky a leží na k.ú. 62345 8 Nupaky. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 02345 1 0 Nupaky pro komerčně-industriální zónu při dálnici D1 v jihozápadní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 599221 Popovičky, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32470 1 0 Popovičky-jih, která patří do části obce 02770 7 Popovičky a leží na k.ú. 62770 4 Popovičky. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 02770 7 1 Popovičky díl 1 pro novou zástavbu satelitního typu v jižní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 538698 Radějovice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32471 0 0 U Radějovic, která patří do části obce 13747 2 Olešky a leží na k.ú. 73747 0 Olešky. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 13747 2 0 Olešky pro zástavbu, která tvoří přesah zčásti nové zástavby z části obce Radějovice přes hranice k.ú. v obci v
jihozápadní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 538701 Radonice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32472 8 0 Komerční zóna Radonice, která patří do části obce 13824 0 Radonice a leží na k.ú. 73824 7 Radonice u
Prahy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 13824 0 0 Radonice pro komerčně-industriální zónu v jižní části ZSJ, navazující na Komerční zónu Horní Počernice-sever na území Prahy.
V okrese 2109 Praha-východ, v obci 538728 Říčany, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32707 7 0 (UO 019-P) Komerční zóna Jažlovice, která patří do části obce 14553 0 Jažlovice a leží na k.ú. 74553 7
Jažlovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14553 0 0 (UO 009-N) Jažlovice pro území komerční zóny po obou stranách dálnice D1 v severozápadní části ZSJ.
V okrese 2109 Praha-východ, v obci 538728 Říčany, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32708 5 0 (UO 020-0) Nad Bahnivkou, která patří do části obce 11720 0 Pacov a leží na k.ú. 71720 7 Pacov u Říčan. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11720 0 0 (UO 012-N) Pacov pro novou zástavbu v lokalitě v jižní části ZSJ v území, kde v minulosti
byly téměř pouze chaty.
V okrese 2109 Praha-východ, v obci 538728 Říčany, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32709 3 0 (UO 021-0) Za obchvatem, která patří do části obce 40307 5 Říčany a leží na k.ú. 74545 6 Říčany u Prahy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14545 9 0 (UO 001-O) Říčany-západ pro značně odlišnou zástavbu v severozápadní části ZSJ, oddělenou obchvatem od centra města.
V okrese 2109 Praha-východ, v obci 538728 Říčany, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32710 7 0 (UO 022-0) Radošovice-západ, která patří do části obce 14551 3 Radošovice a leží na k.ú. 74551 1 Říčany-Radošovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14551 3 0 (UO 007-O) Radošovice pro velmi rozsáhlou novou zástavbu v severozápadní části ZSJ, která je velmi odlišná od starší zástavby, i když hranice UO je možno stanovit jen přibližně(i uvnitř starší zástavby jsou
jednotlivé nové budovy). Název by měl být spíše Radošovice-sever, ale tento název už existuje pro jinou ZSJ, přesnější název Radošovice-severozápad by byl příliš umělý.
V okrese Praha-východ, v obci 538809 Strančice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32473 6 0 Komerční zóna Všechromy, která patří do části obce 18709 7 Všechromy a leží na k.ú. 78709 4 Všechromy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 18709 7 0 Všechromy pro komerčně-industriální zónu v jižní části ZSJ.
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V okrese Praha-východ, v obci 538833 Sulice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32475 2 0 Hlubočinka-západ, která patří do části obce 32090 1 Hlubočinka a leží na k.ú. 75943 1 Sulice. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 32090 1 0 Hlubočinka pro novější a budoucí plošnou zástavbu rodinných domů v severozápadní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 538892 Tehov, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32476 1 0 Tehov-jih, která patří do části obce 16530 1 Tehov a leží na k.ú. 76530 9 Tehov u Říčan. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16530 1 0 Tehov pro novou zástavbu v jižní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 538892 Tehov, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32477 9 0 Tehov-západ, která patří do části obce 16530 1 Tehov a leží na k.ú. 76530 9 Tehov u Říčan. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16530 1 0 Tehov pro zcela novou zástavbu v západní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 533904 Vyžlovka, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32478 7 0 Březinky, která patří do části obce 18904 9 Vyžlovka a leží na k.ú. 78904 6 Vyžlovka. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 18904 9 0 Vyžlovka pro zástavbu ve východní části ZSJ. Možný název též Vyžlovka-východ nebo Pod křížem.
V okrese Praha-východ, v obci 539058 Zdiby, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32479 5 0 Zlatý Kopec, která patří do části obce 19239 2 Brnky a leží na k.ú. 79239 0 Brnky. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 19239 2 0 Brnky pro novou zástavbu ve východní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 539058 Zdiby, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32480 9 0 Holosmetky, která patří do části obce 19240 6 Přemyšlení a leží na k.ú. 79240 3 Přemyšlení. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19240 6 0 Přemyšlení pro rozsáhlou chatovou oblast v západní části ZSJ, která zahrnuje i novou zástavbu projektu Vilapark.
V okrese Praha-východ, v obci 539058 Zdiby, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32481 7 0 U Brnek, která patří do části obce 19240 6 Přemyšlení a leží na k.ú. 79240 3 Přemyšlení. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19240 6 0 Přemyšlení pro relativně malou, ale od zástavby Přemyšlení výrazně odděleno zástavbu, která představuje přesah zástavby ze sousedních k.ú. v obci Brnky a Zdiby a leží v jižní části ZSJ.
V okrese Praha-východ, v obci 539091 Zvánovice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32482 5 0 U Struhařova, která patří do části obce 19379 8 Zvánovice a leží na k.ú. 79379 5 Zvánovice. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 19379 8 0 Zvánovice pro zástavbu, která tvoří přesah zástavby ze sousední obce Struhařov, prostorově vzdálený od
ostatní zástavby v obci a leží v západní části ZSJ.

Okres 2110 Praha-západ
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 599735 Březová-Oleško, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32670 4 0 U Zahořanského potoka, která patří do části obce 19404 2 Oleško a leží na k.ú. 79404 0 Oleško
u Zvole. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19404 2 0 Oleško pro prostorově výrazně oddělenou zástavbu v údolí Zahořanského potoka v
jižní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539228 Holubice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32671 2 0 Kozinec-východ, která patří do části obce 04146 7 Kozinec a leží na k.ú. 64146 4 Kozinec. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 04146 7 0 Kozinec pro rozsáhlou novou zástavbu ve východní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539244 Hostivice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32672 1 0 Průmyslová zóna Hostivice, která patří do části obce 04583 7 Hostivice a leží na k.ú. 64583 4 Hostivice.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04583 7 1 Hostivice díl 1 pro zástavbu průmyslové zóny ve východní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539309 Chýně, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32673 9 0 Na Vyhlídce, která patří do části obce 05546 8 Chýně a leží na k.ú. 65546 5 Chýně. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 05546 8 0 Chýně pro zástavbu místní části Na Vyhlídce, která představuje novou zástavbu rodinných domů v jižní části ZSJ (ulice Rudenská aj.).
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539325 Jesenice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32674 7 0 Jesenice-u Zdiměřic, která patří do části obce 05861 1 Jesenice a leží na k.ú. 65861 8 Jesenice u Prahy.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05861 1 0 Jesenice pro novou zástavbu, která tvoří souvislý přesah z k.ú. Zdiměřice na k.ú. Jesenice, od
ostatní zástavby sídla Jesenice je prostorově oddělená a leží v severovýchodní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539325 Jesenice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32675 5 0 Nad Kocandou, která patří do části obce 11327 1 Osnice a leží na k.ú. 71327 9 Osnice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11326 3 0 Kocanda pro novou zástavbu, která tvoří souvislý přesah z k.ú. Zdiměřice na k.ú. Osnice, od ostatní zástavby
sídla Kocanda je prostorově oddělená a leží v severní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539325 Jesenice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32676 3 0 U Obory, která patří do části obce 11327 1 Osnice a leží na k.ú.71327 9 Osnice. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 11327 1 0 Osnice pro rozsáhlou novou zástavbu rodinných domů v sousedství Průhonické obory, pro kterou je v GEONAMES
uveden název U Obory, od ostatní zástavby sídla Osnice je prostorově oddělená a leží v severní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539325 Jesenice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32677 1 0 Na Vrbici, která patří do části obce 11327 1 Osnice a leží na k.ú. 71327 9 Osnice. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 11327 1 0 Osnice pro relativně malou, ale prostorově výrazně oddělenou lokalitu nové zástavby rodinných domů ve východní
části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539325 Jesenice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32678 0 0 Za Rozkoší, která patří do části obce 11328 0 Zdiměřice a leží na k.ú. 71328 7 Zdiměřice u Prahy. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11328 0 0 Zdiměřice a částečně také ze ZSJ 31924 4 0 Drazdy (úprava hranice ZSJ) pro zástavbu rodinných
domů, souvisle navazující na zástavbu části obce Rozkoš v obci Průhonice (okres Praha-východ), která je prostorově výrazně oddělená
od sídla Zdiměřice a leží v severovýchodní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539333 Jílové u Prahy, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32679 8 0 Svatováclavské Lázně, která patří do části obce 06009 7 Jílové u Prahy a leží na k.ú. 66009 4 Jílové u Prahy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06009 7 0 Jílové u Prahy pro zástavbu dvou místních částí Svatováclavské Lázně a Kamenná Vrata v západní části ZSJ.
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V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539406 Lety, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32680 1 0 Lety-za řekou, která patří do části obce 08076 4 Lety a leží na k.ú. 68076 1 Lety u Dobřichovic. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 08076 4 0 Lety pro oddělenou zástavbu za řekou Berounkou v jižní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 540765 Mníšek pod Brdy, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ A ZSJ díl 32681 0 0 Mníšek pod Brdy-u nádraží, která patří do části obce 09762 4 Mníšek pod Brdy a leží na k.ú.
69762 1 Mníšek pod Brdy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09762 4 0 Mníšek pod Brdy pro oddělenou zástavbu při nádraží v jihovýchodní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539546 Petrov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32682 8 0 Petrov-chatová oblast, která patří do části obce 11975 0 Petrova leží na k.ú. 71975 7 Petrov u Prahy. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11975 0 1 Petrov díl 1 pro rozsáhlou chatovou zástavbu v údolí Zahořanského potoka v severní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539571 Průhonice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32683 6 0 Komárov, která patří do části obce 40318 1 Průhonice a leží na k.ú. 73396 2 Hole u Průhonic. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 13396 5 0 Průhonice I (nový název Hole) pro zástavbu nových rodinných domů v severní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 531723 Rudná, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32684 4 0 Průmyslová zóna Rudná, která patří do části obce 14331 6 Rudná a leží na k.ú. 74332 1 Hořelice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14332 4 0 Hořelice pro zástavbu průmyslové zóny Rudná v západní části ZSJ a k.ú. Hořelice.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539660 Slapy, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32685 2 0 Letovisko Slapy, která patří do části obce 14961 6 Slapy a leží na k.ú. 74961 3 Slapy nad Vltavou. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 14961 6 0 Slapy pro zástavbu vil a chat v lesních parcelách v lokalitě Na Vyhlídce, která vznikala od roku 1935 jako
rozsáhlý projekt "Letovisko Slapy" ve východní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539732 Štěchovice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32686 1 0 Masečín-chatová oblast, která patří do části obce 09220 7 Masečín a leží na k.ú. 69220 4 Masečín.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09220 7 0 Masečín pro chatovou zástavbu v údolí řeky Kocáby a nad údolím Kocáby v jižní části ZSJ a
dále v lokalitě Chrástky (místní části Chrástka I a Chrástka II) ve východní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539732 Štěchovice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ A ZSJ díl 32687 9 0 Nové Třebenice, která patří do části obce 16326 1 Třebenice a leží na k.ú. 76325 0 Štěchovice u
Prahy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16326 1 0 Třebenice pro zástavbu místní části Nové Třebenice, která vznikla v jižní části ZSJ při
budování Slapské přehrady z ubikací pro stavební dělníky a domky pro budoucí zaměstnance elektrárny.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 513458 Vestec, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32688 7 0 U Vodárny, která patří do části obce 18102 1 Vestec a leží na k.ú. 78102 9 Vestec u Prahy. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 18102 1 0 Vestec pro prostorově oddělenou zástavbu ve východní části ZSJ.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 513458 Vestec, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32689 5 0 U Hrnčířů, která patří do části obce 18102 1 Vestec a leží na k.ú. 78102 9 Vestec u Prahy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 18102 1 0 Vestec pro výrazně prostorově oddělenou současnou a budoucí zástavbu v severovýchodní části ZSJ, která
tvoří souvislý přesah z území hlavního města Prahy (k.ú. Šeberov, část obce Hrnčíře.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539902 Zvole, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32690 9 0 Nová Zvole, která patří do části obce 19405 1 Zvole a leží na k.ú. 79405 8 Zvole u Prahy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19405 1 0 Zvole pro novou zástavbu prostorově oddělené místní části Nová Zvole v jižní části ZSJ.

Okres 2111 Příbram
V okrese 2111 Příbram, v obci 540013 Březnice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32711 5 0 (UO 031-O) U lihovaru, která patří do části obce 40333 4 Březnice a leží na k.ú. 61427 1 Březnice. Nová ZSJ
se vytváří ze ZSJ 01428 1 0 (UO 002-O) Zámecký okres pro prostorově oddělenou zástavbu v jižní části ZSJ.
V okrese 2111 Příbram, v obci 540129 Dolní Hbity, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32692 5 0 Chvojná, která patří do části obce 08860 9 Luhy a leží na k.ú.68860 6 Luhy,Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 08860 9 1 Luhy díl 1 pro zástavbu místní části Chvojná v jižní části ZSJ. V dokumentech obce se např. uvádí lokalita Luhy-Chvojná
na rozdíl od lokality Luhy-sever.
V okrese 2111 Příbram, v obci 540439 Kamýk nad Vltavou, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ A ZSJ díl 32693 3 0 Kamýk nad Vltavou-pravý břeh, která patří do části obce 06298 7 Kamýk nad Vltavou a leží na
k.ú. 66298 4 Kamýk nad Vltavou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06298 7 0 Kamýk nad Vltavou pro prostorově oddělenou zástavbu na
pravém břehu Vltavy ve východní části ZSJ. Název je doložen v dokumentech obce na webových stránkách.
V okrese 2111 Příbram, v obci 540498 Kosova Hora, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32694 1 0 Obecní Cihelna, která patří do části obce 07001 7 Kosova Hora a leží na k.ú. 67001 4 Kosova Hora. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07001 7 0 Kosova Hora pro zástavbu místní části Obecní Cihelna v severní části ZSJ.
V okrese 2111 Příbram, v obci 540498 Kosova Hora, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32695 0 0 Vyšatoly, která patří do části obce 18819 1 Vysoká (nikoliv 07001 7 Kosova Hora) a leží na k.ú. 67001 4
Kosova Hora. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07001 7 0 Kosova Hora pro zástavbu malé místní části Vyšatoly ve východní části ZSJ.
Tato místní část ležela v minulosti na k.ú. 78819 8 Vysoká u Kosovy Hory (což je dodnes patrné z číslování parcel v tomto území, které
se liší od číslování parcel sousedící části k.ú. Kosova Hora) a vždy patřila a patří dosud do části obce Vysoká. Kdyby nebyla vytvořena
nová ZSJ, musel by vzniknout nový díl ZSJ 07001 7 2 Kosova Hora díl 2. Vymezení ZSJ je vhodnější z hlediska identity sídelní jednotky
(vlastní název).
V okrese 2111 Příbram, v obci 540781 Mokrovraty, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ A ZSJ díl 32696 8 0 Mokrovraty-u zastávky, která patří do části obce 09820 5 Mokrovraty a leží na k.ú. 69820 2 Mokrovraty.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09820 5 0 Mokrovraty pro prostorově oddělenou zástavbu při železniční zastávce v západní části ZSJ.
V okrese 2111 Příbram, v obci 540889 Nová Ves pod Pleší, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ A ZSJ díl 32697 6 0 Včelník, která patří do části obce 10581 3 Nová Vespod Pleší a leží na k.ú. 70581 1 Nová Ves
pod Pleší. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10581 3 0 Nová Ves pod Pleší pro novou zástavbu v severní části ZSJ. Název je doložen v
dokumentech obce a na webových stránkách.
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V okrese 2111 Příbram, v obci 541044 Petrovice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32698 4 0 Kojetín-u Petrovic, která patří do části obce 11985 7 Kojetína leží na k.ú. 71985 4 Kojetín u Petrovic. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11985 7 0 Kojetín pro zástavbu navazující na zástavbu sídla Petrovice a prostorově oddělené od vlastního Kojetína,v severní části ZSJ.
V okrese 2111 Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32712 3 0 (UO 057-O) Na Planinách, která patří do části obce 40326 1 Příbram V-Zdaboř a leží na k.ú. 73556 6 Zdaboř.
Nová ZSJ se vytváří ze ZSJ 13556 9 0 (UO 015-O) Zdaboř (nově Zdaboř-Červená)pro novou zástavbu rodinných domů v severozápadní
části ZSJ.
V okrese 2111 Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32713 1 0 (UO 058-P) Brod-východ, která patří do části obce 01263 7 Broda leží na k.ú. 61263 4 Brod u Příbramě. Nová
ZSJ se vytváří ze ZSJ 01263 7 0 (UO 033-N) Brod pro zástavbu výroby,včetně areálu bývalých kasáren, ve východní části ZSJ.
V okrese 2111 Příbram, v obci 541231 Rožmitál pod Třemšínem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ A ZSJ díl 32714 0 0 (UO 021-N) Přední Hutě pod Třemšínem, která patří do části obce 05000 8 Hutě pod
Třemšínem a leží na k.ú. 65000 5 Hutě pod Třemšínem. Nová ZSJ se vytváří ze ZSJ 05000 8 0 (UO 016-N) Hutě pod Třemšínem pro
prostorově oddělenou zástavbu místní části Přední Hutě pod Třemšínem ve východní části ZSJ. Zbývající západní část ZSJ Hutě pod
Třemšínem je shodná s místní částí Zadní Hutě pod Třemšínem, ale její název se nemění,aby zůstal shodný s názvem části obce a názvem k.ú.
V okrese 2111 Příbram, v obci 541231 Rožmitál pod Třemšínem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ A ZSJ díl 32715 8 0 (UO 022-N) Voltuš-jih, která patří do části obce 18493 4 Voltuš a leží na k.ú. 74284 8
Rožmitál pod Třemšínem. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 30805 6 2 (UO 006-Z) Nad městem díl 2 pro zástavbu, která tvoří souvislý
přesah zástavby části obce Voltuš na sousední k.ú. v západní části ZSJ a nemá zcela nic společného s dílem 1 ZSJ Nad městem.
V okrese 2111 Příbram, v obci 541257 Rybníky, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32699 2 0 Rybníky-Dolík, která patří do části obce 14401 1 Rybníky a leží na k.ú. 74401 8 Rybníky. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14401 1 0 Rybníky pro zástavbu místní části Rybníky-Dolík v jižní části ZSJ.
V okrese 2111 Příbram, v obci 541281 Sedlčany, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32716 6 0 (UO 034-N) Hradišťko, která patří do části obce 40357 1 Hradišťko a leží na k.ú. 74656 8 Sestrouň. Nová ZSJ
se vytváří z dílu 1 ZSJ 14656 1 1 (UO 005-N) Sestrouň díl 1 pro prostorově oddělenou zástavbu části obce a místní části Hradišťko
v jižní části ZSJ.
V okrese 2111 Příbram, v obci 541311 Smolotely, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32700 0 0 Dalskabáty, která patří do části obce 15113 1 Smolotely a leží na k.ú. 75113 8 Smolotely. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15112 2 0 Draha pro zástavbu místní části Dalskabáty v severozápadní části ZSJ.
V okrese 2111 Příbram, v obci 541311 Smolotely, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32701 8 0 Smolotelky, která patří do části obce 15113 1 Smolotely a leží na k.ú. 75113 8 Smolotely. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15113 1 0 Smolotely pro zástavbu místní části Smolotelky ve východní části ZSJ.
V okrese 2111 Příbram, v obci 541389 Svaté Pole, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32702 6 0 Kramářka, která patří do části obce 16004 1 Budínek a leží na k.ú. 76005 6 Svaté Pole. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16004 1 0 Budínek pro prostorově oddělenou zástavbu budov místní části Kramářka, která tvoří chatovou oblast v severní
části ZSJ, kde ale jednotlivé budovy mají přidělená č.p. (dle ÚIR-ADR a Adresa MV ČR) místo zřejmě správnějších č.e. dle KN). Název
Kramářka se vyskytuje v GEONAMES a na webových stránkách.
V okrese 2111 Příbram, v obci 541516 Višňová, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32703 4 0 Holanka-Buda, která patří do části obce 18254 1 Višňová a leží na k.ú. 78254 8 Višňová. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 18254 1 0 Višňová pro zástavbu dvou prostorově oddělených místních částí Holanka a Buda v jihovýchodní části ZSJ.

Okres 2112 Rakovník
V okrese 2112 Rakovník, v obci 541699 Čistá, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32704 2 0 Zdeslavský Dvůr, která patří do části obce 19235 0 Zdeslava leží na k.ú. 79235 7 Zdeslav u Rakovníka. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19235 0 0 Zdeslav pro prostorově oddělenou zástavbu místní části Zdeslavský Dvůr, která leží v západní části
ZSJ v blízkosti historického dvora, rozšířeného o novodobou zemědělskou zástavbu.
V okrese 2112 Rakovník, v obci 541656 Rakovník, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32717 4 0 (UO 017-O) Za Rakovnickým potokem, která patří do části obce 40370 9 Rakovník II a leží na k.ú. 73908 1
Rakovník. Nová ZSJ se vytváří ze ZSJ 30127 2 0 (UO 012-O) U Rakovnického potoka pro odlišnou zástavbu v jižní části ZSJ (na jih od
Rakovnického potoka).
V okrese 2112 Rakovník, v obci 541656 Rakovník, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32718 2 0 (UO 018-O) Čermákovy sady, která patří do části obce 40370 9 Rakovník II a leží na k.ú. 73908 1 Rakovník. Nová ZSJ se vytváří z větší, jihovýchodní části dílu 2 ZSJ 13908 4 2(UO 001-O) Rakovník-střed díl 2 pro zástavbu, která byla kdysi
dávno začleněna urbanisticky do ZSJ Rakovník-střed, bez ohledu na to, že centrální část ZSJ (dosavadní díl 1) patří do části obce Rakovník I a tvoří historické město, kdežto díl 2 je součástí historického okolního Předměstí (viz lexikon 1930). Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991.

Okres 3101 České Budějovice
V okrese 3101 České Budějovice, v obci 544256 České Budějovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32719 1 0 (UO 071-N) Třebotovice-u Dobré Vody, která patří do části obce 40390 3 České Budějovice 5 a leží na k.ú. 66221 6 Třebotovice. Nová ZSJ se vytváří ze ZSJ 06221 9 0 (UO 070-N) Třebotovice pro několik skupin prostorové
oddělené zástavby v západní části ZSJ a k.ú., včetně zástavby navazující na sousední obec Dobrá Voda u Českých Budějovic.
V okrese 3101 České Budějovice, v obci 544256 České Budějovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří a ZSJ díl 32720 4 0 (UO 072-O) Nové Hodějovice-východ, která patří do části obce 40391 1 České Budějovice 6 a leží
na k.ú. 62234 6 České Budějovice. Nová ZSJ se vytváří ze ZSJ 02241 1 0 (UO 051-O) Nové Hodějovice pro zástavbu ve východní části
ZSJ, oddělenou trasou budoucí dálnice (podle územního plánu).
V okrese 3101 České Budějovice, v obci 544256 České Budějovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32721 2 0 (UO 073-O) Nové Roudné, která patří do části obce 40392 0 České Budějovice 7 a leží na
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k.ú. 62248 6 České Budějovice 7. Nová ZSJ se vytváří ze ZSJ 02253 5 0 (UO 063-O) Rožnov-jih pro zástavbu ve východní části ZSJ,
která je výrazně prostorově i fyzicky (železniční tratí) oddělena od zbytku ZSJ a tvoří souvislou zástavbu se ZSJ Nové Roudné v rámci
sousední obce Roudné. Název je doložen v dokumentech města(např. oznámení magistrátu o výstavbě kanalizace v Novém Roudném)
a jeho shoda s názvem ZSJ v sousední obci není vůbec překážkou (názvy neexistují samy o sobě, ale jsou součástí hierarchického
územně správního členění).
V okrese 3101 České Budějovice, v obci 545201 Týn nad Vltavou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32722 1 0 (UO 020-O) Hlinecké sídliště, která patří do části obce 40380 6 Týn nad Vltavou a leží na
k.ú. 77212 7 Týn nad Vltavou. Nová ZSJ se vytváří ze ZSJ 17213 8 0 (UO 002-O) Podskalí pro výrazně odlišnou zástavbu sídliště v severní části ZSJ. Název je doložen z dokumentů města na webu.

Okres 3102 Český Krumlov
V okrese 3102 Český Krumlov, v obci 545392 Český Krumlov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ A ZSJ díl 32723 9 0 (UO 020-O) Sídliště Plešivec, která patří do části obce 02298 5 Plešivec a leží na k.ú. 62293 1
Český Krumlov. Nová ZSJ se vytváří ze ZSJ 02298 5 0 (UO 006-O) Plešivec pro zástavbu sídliště v středozápadní části ZSJ. Název je
doložen na webu a je také názvem UVP (ulice a veřejná prostranství).
V okrese 3102 Český Krumlov, v obci 545392 Český Krumlov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ A ZSJ díl 32724 7 0 (UO 021-O) U Vltavy, která patří do části obce 02298 5 Plešivec a leží na k.ú. 62293 1 Český
Krumlov. Nová ZSJ se vytváří ze ZSJ 02298 5 0 (UO 006-O) Plešivec pro starší zástavbu v jižní části ZSJ při řece Vltavě, téměř úplně
oddělené od zbytku ZSJ vyčleněním nové ZSJ Sídliště Plešivec v středozápadní části ZSJ.
V okrese 3102 Český Krumlov, v obci 545562 Kaplice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32725 5 0 (UO 025-O) Malšské údolí, která patří do části obce 40398 9 Kaplice a leží na k.ú. 66306 9 Kaplice. Nová
ZSJ se vytváří ze ZSJ 06310 0 0 (UO 005-O) U porodnice pro výrazně odlišnou zástavbu (rodinné domy) v jižní a východní části ZSJ.
Název je názvem ulice a označuje rovněž polohu.
V okrese 3102 Český Krumlov, v obci 545562 Kaplice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32726 3 0 (UO 026-N) Květoňov, která patří do části obce 40399 7 Květoňova leží na k.ú. 66316 6 Mostky. Nová
ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 06317 7 2 (UO 012-N) Dobechov díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize
ZSJ, pro prostorově výrazně oddělenou část obce Květoňov. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSJ+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.

Okres 3103 Jindřichův Hradec
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 545881 Jindřichův Hradec,s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32731 0 0 (UO 034-O) Jáchymova, která patří do části obce 40410 1 Jindřichův Hradec III a leží na
k.ú. 66052 3 Jindřichův Hradec. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06056 9 0 (UO 005-O) Sídliště Vajgar-střed pro odlišnou zástavbu (není
součást sídliště) v západní části ZSJ. Název ZSJ je navržen podle názvu nejvýznamnější ulice.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 545881 Jindřichův Hradec,s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32732 8 0 (UO 035-O) U Jakuba, která patří do části obce 40411 0 Jindřichův Hradec IV a leží na
k.ú. 66052 3 Jindřichův Hradec. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 06059 3 2 (UO 008-O) Pražské předměstí díl 2, z důvodu
zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ (je to část dosavadní ZSJ Pražské předměstí, ale patří administrativně do jiné městské
čtvrti) a současně vzhledem k odlišnému typu zástavby. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.Navrhovaný název je podle kostela svatého Jakuba, podle
kterého se nazývá i sousední ZSJ 06065 8 0 (UO 014-Z) Za Jakubem. Název by mohl být také Metovy sady, ten však není doložen na
webu.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 545881 Jindřichův Hradec,s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32733 6 0 (UO 036-O) Sídliště Hvězdárna, která patří do části obce 40412 8 Jindřichův Hradec V a
leží na k.ú. 66052 3 Jindřichův Hradec. Nová ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 06062 3 2 (UO 011-O) Rybnické předměstí díl 2,
z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ (patří do jiné městské čtvrti) a současně vzhledem k odlišnému typu zástavby (sídliště). Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na
SLDB 2001 a SLDB 1991.Navrhovaný název je doložen na webu.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 547336 Třeboň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ A ZSJ díl 32734 4 0 (UO 028-O) Komenského sady, která patří do části obce 40426 8 Třeboň II a leží na k.ú. 77023 0
Třeboň. Nová ZSJ se vyčleňuje z části dílu 2 ZSJ 17023 2 2 (UO 001-O) Třeboň-střed díl 2 pro prostorově oddělenou část (polygon) dílu
ZSJ v severozápadní části ZSJ, s odlišnou zástavbou od historického jádra města.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 547336 Třeboň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ A ZSJ díl 32735 2 0 (UO 029-O) Novohradská, která patří do části obce 40426 8 Třeboň II a leží na k.ú. 77023 0 Třeboň. Nová ZSJ se vyčleňuje z části dílu 2 ZSJ 17023 2 2 (UO 001-O) Třeboň-střed díl 2 pro prostorově oddělenou část (polygon) dílu
ZSJ v severozápadní části ZSJ, se zcela odlišnou zástavbou (převážně průmysl) od historického jádra města. Dosavadní kód dílu 2 zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 547336 Třeboň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ A ZSJ díl 32736 1 0 (UO 030-R) Za Lužnicí, která patří do části obce 15374 5 Holičky a leží na k.ú. 75374 2 Holičky u
Staré Hlíny. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 15370 2 (UO 024-N) Hvízdalka díl 2 pro východní část k.ú. za řekou Lužnicí. Toto území
bylo až do roku 1991 sčítáno správně do části obce a ZSJ Holičky, ačkoliv bylo v grafice nakresleno v ZSJ Hvízdalka. Při SLDB 2001 bylo sčítání budov propojeno s grafikou, a proto byl vymezen díl 2 ZSJ Hvízdalka, kam však toto území správně nepatří. Mohlo by být součástí ZSJ Holičky, ale z hlediska jeho rozsahu a odlišného charakteru je vhodnější vytvořit nový UO. Dosavadní kód zůstává zachován v
položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 (díl neexistoval při SLDB 1991).

Okres 3104 Písek
V okrese 3104 Písek, v obci 549576 Milevsko, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32737 9 0 (UO 018-O) Milevsko-západ, která patří do části obce 40470 5 Milevsko a leží na k.ú. 69467 3 Milevsko. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30147 7 0 (UO 011-Z) Drahužel pro novou, zcela odlišnou zástavbu (bytové domy) v severní části ZSJ. Proto
se k nim připojuje i osamocený nový bytový dům č.p. 1510 ze ZSJ Milevsko-střed. Název ZSJ je vytvořen podle polohy (leží západně od
ZSJ Milevsko-střed). Uvažovaným názvem byl též 5. května podle názvu nejvýznamnější ulice (ale ta leží i sousedních UO), tento název
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je používán pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1201, 1202 apod. 5.května, ale jako název ZSJ to není příliš vhodné. Případný název Drahužel-sever je zcela nevhodný, protože název Drahužel se vztahuje k lesním plochám v jihozápadní části ZSJ.

Okres 3105 Prachatice
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32739 5 0 (UO 023-O) Šibeniční vrch, která patří do části obce 40485 3 Prachatice II a leží na k.ú. 73263 0 Prachatice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 13266 7 0 (UO 004-O) Pod Cvrčkovem (nový název Sídliště) pro zástavbu v severní části ZSJ, výrazně odlišnou od základu původní ZSJ (která představuje sídliště). Vymezení na základě návrhu městského úřadu (včetně návrhu názvu ZSJ).
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32740 9 0 (UO 024-O) Pod Cvrčkovem, která patří do části obce 40485 3 Prachatice II a leží na k.ú. 73263 0 Prachatice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31854 0 0 (UO 022-O) U kasáren pro novou zástavbu, částečně existující a částečně plánovanou v západní části ZSJ,na základě návrhu městského úřadu (včetně návrhu názvu ZSJ). Název podle ulice Pod Cvrčkovem a podle
názvu lokality nové bytové výstavby Pod Cvrčkovem).
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32741 7 0 (UO 025-Z) U trati, která patří do části obce 40482 9 Ostrova leží na k.ú. 73271 1 Staré Prachatice. Nová
ZSJ se vyčleňuje z původní ZSJ 30151 5 0 (UO 013-Z) Nad tratí, která se rozděluje na ZSJ 30151 5 0 Ostrov, která má dosavadní kód a
nový název,protože zahrnuje dosavadní zástavbu části obce Ostrov a dále novou ZSJ, která má nový kód a mírně upravený původní
název, protože představuje urbanistický obvod zemědělských ploch na severovýchod od lokality Ostrov. ZSJ byla původně vymezena v
roce 1980, v letech 1991 a 2001 byla do ní ale chybně začleněna zástavba části obce Ostrov. Nyní se tedy obnovuje (na základě návrhu
městského úřadu) zemědělský urbanistický obvod, ale s mírně upraveným názvem (aby se zdůraznila odlišnost od vymezení z let 1991
a 2001) a s mírně upraveným vymezením.
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32742 5 0 (UO 026-P) Průmyslový obvod-jih, která patří do části obce 40485 3 Prachatice II a leží na k.ú. 73263 0
Prachatice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 13269 1 0 (UO 007-P) Průmyslový obvod pro jižní část průmyslového území v jižní části ZSJ
a zahrnuje též průmyslové území,vyčleněné ze ZSJ 13264 1 0 (UO 002-O) Nové sídliště, z důvodu vhodnějšího vymezení urbanistických obvodů s ohledem na funkční celky ve městě a dále i Průmyslovou zónu Prachatice, vyčleněnou ze ZSJ 30153 1 0 (UO 015-Z) Pod
Zdenicemi pro území průmyslové zóny v jižní části města a v západní části ZSJ při ulici Krumlovská. Název je doložen na webu, začlenění do ZSJ Průmyslový obvod-jih na základě návrhu městského úřadu.
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32743 3 0 (UO 027-O) U nemocnice, která patří do části obce 40485 3 Prachatice II a leží na k.ú. 73263 0 Prachatice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 13269 1 0 (UO 007-P) Průmyslový obvod pro areál nemocnice a okolní obytné budovy ve střední části dosavadní ZSJ.
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32744 1 0 (UO 028-N) Podolí, která patří do části obce 40495 1 Podolí a leží na k.ú. 73273 7 Kahov. Nová ZSJ se
vyčleňuje z dílu 1 ZSJ 13273 0 1 (UO 017-N) Kahov, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ, pro samostatnou,prostorově oddělenou část obce Podolí. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550647 Vimperk, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32738 7 0 (UO 034-N) Modlenice, která patří do části obce 40489 6 Modlenice a leží na k.ú. 64648 2 Křesanov. Nová
ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 04645 1 2 (UO 024-N) Cejsice díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ, pro samostatnou, prostorově oddělenou část obce Modlenice. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.

Okres 3106 Strakonice
V okrese 3106 Strakonice, v obci 550850 Blatná, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32745 0 0 (UO 028-O) U Sídliště-Malý vrch, která patří do části obce 40500 1 Blatná a leží na k.ú. 60524 7 Blatná. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00526 6 0 (UO 003-O) Na Sídlišti pro zástavbu,která nemá charakter sídlištní zástavby a leží na západ a na
sever od vlastního sídliště. Název ZSJ je podle polohy vedle ZSJ Na Sídlišti a podle UVP Malý vrch v severovýchodní části ZSJ.
V okrese 3106 Strakonice, v obci 550850 Blatná, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32746 8 0 (UO 029-O) V Jezírkách, která patří do části obce 40500 1 Blatná a leží na k.ú. 60524 7 Blatná. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 30161 2 0 (UO 007-N) Řečice pro prostorově oddělenou zástavbu ve východní části ZSJ, která nepatří do části obce
30161 2 Řečice, ale do části obce Blatná. Přitom je nevhodné z tohoto území vytvářet díl (území nemá se zbylou částí ZSJ nic společného), ani je sloučit s některou ze sousedních ZSJ (Sádlov, Pod Škalí, U nádraží nebo Zámek), které mají všechny odlišný charakter
nebo jsou fyzicky oddělené(za významnou silnicí, za potokem, za železnicí). Název podle ulice V Jezírkách, která je pojmenována podle
pomístního názvu V jezírkách.
V okrese 3106 Strakonice, v obci 550850 Blatná, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32747 6 0 (UO 030-O) Na Písecké, která patří do části obce 40500 1 Blatná a leží na k.ú. 68972 6 Hněvkov u Mačkova.
Nová ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 08972 9 0 (UO 013-N) Hněvkov pro prostorově oddělenou zcela novou zástavbu ve severní
části ZSJ, která nepatří do části obce 08972 9 Hněvkov, ale do části obce Blatná a představuje přesah zástavby přes hranice k.ú. Přitom
je nevhodné z tohoto území vytvářet díl (území nemá se zbylou částí ZSJ nic společného), je totiž zjevné, že číslování z části obce Blatná není chyba, ale je úmyslné. Název podle ulice Písecká.
Pozn.: Na základě zjištění, že nový název vytváří duplicitu v obci vůči již existujícímu názvu, se s účinností od 27.3.2011 (oprava stavu k
SLDB k 26.3.2011) opravuje název ZSJ a ZSJ dílu 32747 6 0 (UO 030-O) Na Písecké na nový název Na Písecké-jih.
V okrese 3106 Strakonice, v obci 550787 Strakonice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32748 4 0 (UO 034-O) Střela-východ, která patří do části obce 15595 1 Střela a leží na k.ú. 75595 8 Střela. Nová
ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 15596 9 0 (UO 006-N) Virt, ale ve skutečnosti se jedná o zcela novou zástavbu na volných plochách
na východ od zástavby části obce a ZSJ Virt. Je číslována z části obce Střela a leží na k.ú. Střela, takže nepatří do ZSJ Virt a byla by
chyba dělat z ní díl ZSJ Virt jenom proto, že je ze tří stran omezena katastrální hranicí a ze čtvrté sousedí se ZSJ a částí obce Virt. S ohledem na srozumitelnost územního členění města se proto vymezuje nová ZSJ, jejíž název vyjadřuje příslušnost do části obce Střela.
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V okrese 3106 Strakonice, v obci 550787 Strakonice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32749 2 0 (UO 035-O) Pod Kuřidlem, která patří do části obce 15594 2 Dražejov a leží na k.ú. 75594 0 Dražejov u
Strakonic. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15594 2 0 (UO 004-N) Dražejov pro prostorově oddělenou zástavbu ve východní části ZSJ,
která zahrnuje zejména lokalit u rodinných domů, zvanou Pod Kuřidlem. Název podle kopce Kuřidlo, podle ulice Pod Kuřidlem a podle
lokality rodinných domů
V okrese 3106 Strakonice, v obci 550787 Strakonice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32750 6 0 (UO 036-O) Sídliště 1. máje, která patří do části obce 40498 5 Strakonice I a leží na k.ú. 75591 5 Strakonice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15599 3 0 (UO 009-O) U nemocnice výrazně odlišnou zástavbu panelových domů. Název podle ulice, procházející sídlištěm.
V okrese 3106 Strakonice, v obci 551953 Vodňany, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32751 4 0 (UO 022-O) Sídliště Škorna, která patří do části obce 40503 5 Vodňany II a leží na k.ú. 78428 1 Vodňany.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 18431 4 0 (UO 004-O) U aukční haly pro výrazně odlišnou zástavbu sídliště ve střední části ZSJ.
V okrese 3106 Strakonice, v obci 551953 Vodňany, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32752 2 0 (UO 023-O) Stožická, která patří do části obce 40503 5 Vodňany II a leží na k.ú. 78428 1 Vodňany. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 18431 4 0 (UO 004-O) U aukční haly pro zástavbu v západní části ZSJ, oddělenou od zbytku ZSJ nově vytvořenou ZSJ Sídliště Škorna. Název podle nejvýznamnější ulice.

Okres 3107 Tábor
V okrese 3107 Tábor, v obci 553131 Soběslav, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32753 1 0 (UO 022-O) Na Brousku, která patří do části obce 40520 5 Soběslav III a leží na k.ú. 75170 7 Soběslav. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15174 2 0 (UO 005-O) U Nového rybníka pro prostorově odloučenou zástavbu v západní části ZSJ, na západ
od řeky. Navrhovaný název je podle názvu UVP.
V okrese 3107 Tábor, v obci 553131 Soběslav, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32754 9 0 (UO 023-R) Na Petříně, která patří do části obce 40520 5 Soběslav III a leží na k.ú. 75170 7 Soběslav. Nová
ZSJ se vytváří z dosavadního dílu 2 ZSJ 15179 3 2 (UO 010-R) Na cihelně díl 2, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize
ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB
2001 a SLDB 1991.Navrhovaný název je podle názvu UVP.
V okrese 3107 Tábor, v obci 552046 Tábor, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32755 7 0 (UO 036-R) U Lužnice, která patří do části obce 06651 6 Klokoty a leží na k.ú. 66651 3 Klokoty. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30861 7 0 (UO 030-Z) Za Klokoty pro zástavbu v údolí řeky Lužnice, která má výrazně odlišný charakter (rekreační) od
zbytku ZSJ.
V okrese 3107 Tábor, v obci 552046 Tábor, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32756 5 0 (UO 037-R) U Knížecího rybníka, která patří do části obce 09345 9 Měšice a leží na k.ú. 69345 6 Měšice u Tábora.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30864 1 0 (UO 033-Z) Stříbrné hutě (nový název U Měšic) pro území ve východní části ZSJ, které má výrazně odlišný charakter (rekreační) od zbytku ZSJ.
V okrese 3107 Tábor, v obci 553271 Veselí nad Lužnicí, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32757 3 0 (UO 019-Z) Na Slepičáku, která patří do části obce 40521 3 Veselí nad Lužnicí I a leží na k.ú. 78068
5 Veselí nad Lužnicí. Nová ZSJ se vytváří z dílu 1 ZSJ 30868 4 1 (UO 006-Z) Pískovny díl 1 pro území na západ od řeky Lužnice, které
patří do části obce Veselí nad Lužnicí I (dříve město Veselí nad Lužnicí), na rozdíl od bývalého dílu 2,který patří do části obce Veselí nad
Lužnicí II (dříve město Mezimostí).Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991. Název podle názvu UVP Na Slepičáku, která zahrnuje převážně chatovou zástavbu v
jižní části nové ZSJ (název byl konzultován s městským úřadem).

Okres 3201 Domažlice
V okrese 3201 Domažlice, v obci 553425 Domažlice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32758 1 0 (UO 016-O) Týnské Předměstí-sídliště, která patří do části obce 40533 7 Týnské Předměstí a leží na
k.ú. 63085 3 Domažlice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03086 4 0 (UO 002-O) Týnské Předměstí I pro zástavbu sídliště v západní a severní části ZSJ, výrazně odlišnou od ostatní zástavby. Název ZSJ vyjadřuje příslušnost do městské čtvrti (části obce), sídliště nemá jiný
vžitý název. Zvažovaný název Mánesova (nebo podle jiné ulice)je málo výstižný.
V okrese 3201 Domažlice, v obci 553425 Domažlice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32759 0 0 (UO 017-O) Chrastavická, která patří do části obce 03087 2 Dolejší Předměstí a leží na k.ú. 63085 3
Domažlice. Nová ZSJ se vytváří z dílu 1 ZSJ 03089 9 1 (UO 005-O) K nádraží díl 1, pro zástavbu, která je charakterem odlišná, prostorově oddělená a patří do jiné městské čtvrti (části obce) nežli díl 2. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01
a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991. Název podle nejvýznamnější ulice.
V okrese 3201 Domažlice, v obci 553671 Horšovský Týn, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32760 3 0 (UO 026-R) Svatá Anna, která patří do části obce 40537 0 Svatá Anna a leží na k.ú. 64487 1 Horšovský Týn. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 30874 9 2 (UO 025-R) Valdorf díl 2, pro zástavbu místní části Svatá Anna. Dosavadní kód
zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese 3201 Domažlice, v obci 553671 Horšovský Týn, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32761 1 0 (UO 027-R) Podhájí, která patří do části obce 40538 8 Podhájí a leží na k.ú. 64487 1 Horšovský
Týn. Nová ZSJ se vytváří z dílu 3 ZSJ 30874 9 3 (UO 025-R) Valdorf díl 3, pro zástavbu místní části Podhájí. Dosavadní kód zůstává
zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.

Okres 3202 Klatovy
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32762 0 0 (UO 046-Z) K Čertovce, která patří do části obce 40585 0 Klatovy II a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 06580 3 0 (UO 004-O) U hřbitova, pro oddělení zemědělských ploch od souvislé městské zástavby. Název podle
rybníka Čertovka a UVP Čertovka, které jsou na území ZSJ (budovy patří do části obce Klatovy II), ale vlastní malá lokalita Čertovka
patří do části obce Chaloupky a leží proto v sousední ZSJ (proto název nově vytvořené ZSJ nemůže být Čertovka).
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32763 8 0 (UO 047-Z) Na Harfě, která patří do části obce 40585 0 Klatovy II a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy. Nová ZSJ se
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vyčleňuje ze ZSJ 06581 1 0 (UO 005-O) Na rozvoji, pro oddělení zemědělských ploch od souvislé městské zástavby. Název podle zahrádkářské kolonie Na Harfě.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32764 6 0 (UO 048-Z) Na Klášterce, která patří do části obce 40588 4 Klatovy V a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 30215 5 0 (UO 033-O) U vodojemu, pro oddělení zemědělských ploch od souvislé městské zástavby. Název podle
lokality Na Klášterce, uváděné na webu.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32765 4 0 (UO 049-O) Sídliště Plánická, která patří do části obce 40587 6 Klatovy IV a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06583 8 0 (UO 007-O) Pod vodojemem, pro výrazně odlišnou zástavbu sídlištního typu. Název se vyskytuje
v dokumentech města a na webu v různých podobách: sídliště Plánická, sídliště na Plánické ulici, Plánické sídliště.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32766 2 0 (UO 050-Z) K Čínovu, která patří do části obce 40587 6 Klatovy IV a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 06583 8 0 (UO 007-O) Pod vodojemem, pro oddělení zemědělských ploch od souvislé městské zástavby. Název podle
polohy vůči části obce Čínov.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32767 1 0 (UO 051-V) Obchodní zóna, která patří do části obce 40586 8 Klatovy III a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy. Nová
ZSJ se vytváří z větší části dílu 1 ZSJ 06586 2 1 (UO 010-P) Zastávka díl 1, pro zcela novou zástavbu staveb pro obchod (prodejna Lidl,
Obchodní centrum), na místě zbouraných průmyslových závodů. Proto se mění i charakteristika UO (dříve P-průmyslové plochy, nově Vplochy občanské vybavenosti). Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.Zbytek dílu 1 (za tratí), kde vznikla zcela nová bytová výstavba, se slučuje do ZSJ a ZSJ dílu
30883 8 0 (UO 043-O) Pod elektrárnou (nový název Domažlické předměstí).
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32768 9 0 (UO 052-L) Bor, která patří do části obce 40585 0 Klatovy II a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy. Nová ZSJ se vyčleňuje z dílu 1 ZSJ 06591 9 1 (UO 015-P) Pod Borem díl 1, pro převážně lesní plochy v severní části ZSJ za účelem jejich oddělení od
průmyslových (a zemědělských) ploch. Název podle lesního komplexu Bor (doložen v katastrální mapě a v názvu ZSJ Pod Borem).
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32769 7 0 (UO 053-P) Pod Borem-U spravedlnosti, která patří do části obce 40585 0 Klatovy II a leží na k.ú. 66579 7
Klatovy. Nová ZSJ se vytváří z větší části dílu 1 ZSJ 06591 9 1 (UO 015-P) Pod Boremdíl 1, pro převážně průmyslovou zástavbu (včetně nově budované průmyslové zóny). Název podle nově budované průmyslové zóny Pod Borem-U spravedlnosti, která leží na sever od
dosavadní průmyslové zástavby.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32770 1 0 (UO 054-N) Chaloupky, která patří do části obce 40579 5 Chaloupky a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy. Nová ZSJ
se vytváří z dílu 1 ZSJ 06593 5 1 (UO 017-N) Pihovice-Čertovka díl 1 pro zástavbu prostorově výrazně oddělené části obce 40579 5
Chaloupky. Součástí ZSJ je i část lokality Čertovka, jejíž druhá část leží v nově vytvořené ZSJ 32762 0 0 (UO 046-Z) K Čertovce (tam se
nachází i UVP Čertovka), vyčleněné ze ZSJ 06580 3 0 (UO 004-O) U hřbitova. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách
KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32771 9 0 (UO 055-N) Lažánky, která patří do části obce 40581 7 Lažánky a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy. Nová ZSJ se
vytváří z dílu 2 ZSJ 06594 3 2 (UO 018-N) Čínov-Lažánky díl 2, pro zástavbu části obce 40581 7 Lažánky. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32772 7 0 (UO 056-N) Vítkovice, která patří do části obce 40584 1 Vítkovice a leží na k.ú. 79790 1 Kvaslice. Nová ZSJ se
vytváří z dílu 2 ZSJ 19790 4 2 (UO 027-N) Kvaslice-Vítkovice díl 2 pro zástavbu prostorově oddělené části obce 40584 1 Vítkovice. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a
SLDB 1991.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32773 5 0 (UO 057-N) Dobrá Voda, která patří do části obce 40627 9 Dobrá Voda a leží na k.ú. 75760 8 Střeziměř. Nová
ZSJ se vytváří z dílu 2 15760 1 2 (UO 040-N) Střeziměř díl 2 pro zástavbu prostorově oddělené části obce 40627 9 Dobrá Voda. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB
1991.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 557153 Sušice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32774 3 0 (UO 028-R) Pod Kalovy, která patří do části obce 40622 8 Sušice III a leží na k.ú. 75960 1 Sušice nad Otavou.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15965 4 0 (UO 006-O) Horní Předměstí pro převážně chatovou zástavbu při řece Otavě a ve svahu pod
lesním územím Kalovy. Název podle polohy a podle pomístního názvu Pod Kalovy. Při této příležitosti se upravuje územní vymezení
ZSJ 30661 4 0 (UO 025-Z)Kalovy a mění se jeho charakteristika (dříve Z=zemědělské plochy, nově L=lesní plochy).
V okrese 3202 Klatovy, v obci 557153 Sušice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32775 1 0 (UO 029-N) Stráž, která patří do části obce 40618 0 Stráž a leží na k.ú. 75974 1 Dolní Staňkov. Nová ZSJ se
vytváří z dílu 2 ZSJ 15974 3 2 (UO 015-N) Volšovy díl 2, pro zástavbu části obce 40618 0 Stráž. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.

Okres 3203 Plzeň-město
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32776 0 0 (UO 106-O) Sylván, která patří do části obce 40631 7 Severní Předměstí a leží na k.ú. 72198 1 Plzeň. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12216 5 0 (UO 019-O) Vinice-jih pro převážně zcela novou zástavbu převážně rodinných domů v západní části
ZSJ, která se výrazně odlišuje od zástavby sídliště ve východní části ZSJ. Název je podle projektů výstavby v této lokalitě, odvozené od
vrchu Sylván(v sousední ZSJ Vinice-sever), potvrzené citacemi na webu. O vhodnosti názvu je možno v budoucnosti diskutovat, teď je
nezbytné novou ZSJ vytvořit pro oddělení dvou typů zcela odlišné zástavby.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32932 1 0 (UO 107-O) Květná, která patří do části obce dílu 40634 1 Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany) a leží na
k.ú. 72198 1 Plzeň. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12223 8 1 (UO 026-O) Pod Homolkou díl 1 pro zcela novou zástavbu bytových domů
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v jižní části ZSJ. Název je podle ulice Květná a podle toho, že v bytových domech existují Společenství vlastníků bytových jednotek pro
dům Květná 63, 65, 67, 69 a 71. Tato část ulice dosud není ve vrstvě UVP v iRSO (je tam chybně ulice Cyklistická, která byla posunuta
stranou).
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32933 9 0 (UO 108-O) Sídliště Slovany-sever, která patří do části obce dílu 40633 3 Lobzy (Plzeň 2-Slovany) a leží
na k.ú. 72198 1 Plzeň. Nová ZSJ se vytváří z dílu 1 ZSJ 12227 1 1 (UO 030-O) Sídliště Slovany díl 1 z důvodu zjednodušení skladebnosti města do částí obce, k.ú. a ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODSL+KZSL+DILSL,
které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991. Název odvozen z dosavadního názvu podle polohy.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32934 7 0 (UO 109-O) Vyšehrad-Na vyhlídce, která patří do části obce dílu 40633 3 Lobzy (Plzeň 2-Slovany) a leží na
k.ú. 72229 4 Božkov. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 12229 7 2 (UO 032-O) Božkov díl 2 z důvodu zjednodušení skladebnosti města
do částí obce, k.ú. a ZSJ. Je naprosto nepřijatelné, aby územní jednotka měla název Božkov (díl 2), když nepatří do části obce Božkov,
ale do sousední části Lobzy. Název podle sousední místní části Vyšehrad a podle ulice Na vyhlídce.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32935 5 0 (UO 110-L) Borské polesí, která patří do části obce dílu 40637 6 Skvrňany a leží na k.ú. 72259 6 Skvrňany.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12251 3 0 (UO 054-X, nově -P) Borská pole, pro lesní plochy v jihozápadní části ZSJ. Název podle dosavadní ZSJ a charakteristiky území.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32936 3 0 (UO 111-Z) U Mže, která patří do části obce dílu 40637 6 Skvrňany a leží na k.ú. 72259 6 Skvrňany. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12256 4 0 (UO 059-O) Přední Skvrňany, pro území mimo souvislou obytnou zástavbu v severní části ZSJ. Název podle polohy u řeky Mže.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32937 1 0 (UO 112-R) U Svatého Jiří, která patří do části obce dílu 12267 0 Doubravka a leží na k.ú. 72267 7
Doubravka. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12272 6 0 (UO 075-O) Nad Týncem, pro rekreační plochy v severní části ZSJ. Název podle
kostela Svatého Jiří.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32938 0 0 (UO 113-O) Zábělská, která patří do části obce dílu 12267 0 Doubravka a leží na k.ú. 72267 7 Doubravka.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12267 0 0 (UO 070-O) Doubravka, pro zástavbu panelového sídliště v severní části ZSJ. Název podle
ulice.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32939 8 0 (UO 114-O) U Panského Dvora, která patří do části obce dílu 12267 0 Doubravka a leží na k.ú. 72267 7
Doubravka. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12267 0 0 (UO 070-O) Doubravka, pro zástavbu oddělenou zástavbou panelového sídliště v
nejsevernější části ZSJ. Název podle ulice.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32940 1 0 (UO 115-O) Petřín-východ, která patří do části obce dílu 12229 7 Božkov a leží na k.ú. 72198 1 Plzeň. Nová ZSJ se tváří z dílu 1 ZSJ 12228 9 1 (UO 031-O) Petřín díl 1 z důvodu zjednodušení skladebnosti města do částí obce, k.ú. a ZSJ.
Název podle místní části a polohy.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32931 2 0 (UO 116-O) Staré Slovany-západ, která patří do části obce dílu 40634 1 Východní Předměstí (Plzeň 2Slovany) a leží na k.ú. 72198 1 Plzeň. Nová ZSJ se vytváří z dílu 1 ZSJ 12223 8 1 (UO 026-O) Pod Homolkou díl 1 z důvodu zjednodušení skladebnosti města do částí obce, k.ú. a ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991. Název podle sousední ZSJ 12225 4 0 (UO 028-O) Staré Slovany,
která leží na východ od významné komunikace Slovanská alej, kdežto nová ZSJ leží na západ od této komunikace. Název by mohl být
případně i Pod Homolkou-sever.

Okres 3204 Plzeň-jih
V okrese 3204 Plzeň-jih, v obci 558249 Přeštice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32777 8 0 (UO 014-O) Sídliště Na Chmelnicích,která patří do části obce 40647 3 Přeštice a leží na k.ú. 73525 6 Přeštice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30889 7 0 (UO 005-O) V domkách, pro zcela novou zástavbu sídliště. Název doložen z dokumentů
na webu a je shodný s názvem hlavní ulice.

Okres 3205 Plzeň-sever
V okrese 3205 Plzeň-sever, v obci 559300 Nýřany, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32778 6 0 (UO 011-O) Střed-sídliště, která patří do části obce 40655 4 Nýřany a leží na k.ú. 70849 6 Nýřany. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30895 1 0 (UO 002-O) Střed, pro zástavbu převážně panelového sídliště, výrazně odlišnou od zbytku ZSJ.
Název podle polohy a charakteru zástavby.
V okrese 3205 Plzeň-sever, v obci 559300 Nýřany, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32779 4 0 (UO 012-O) Sulkovská, která patří do části obce 40655 4 Nýřany a leží na k.ú. 70849 6 Nýřany. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 30895 1 0 (UO 002-O) Střed, pro zástavbu ve východní části příliš rozsáhlé ZSJ a ve vazbě na vyčlenění nové ZSJ
32778 6 0 (UO 011-O) Střed-sídliště. Název podle nejvýznamnější ulice.
V okrese 3205 Plzeň-sever, v obci 559300 Nýřany, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32780 8 0 (UO 013-O) Lazarka, která patří do části obce 10847 2 Kamenný Újezd a leží na k.ú. 70847 0 Kamenný
Újezd u Nýřan. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10847 2 0 (UO 006-N) Kamenný Újezd, pro výrazně prostorově odloučenou zástavbu
místní části Lazarka v jihovýchodní části ZSJ.

Okres 3206 Rokycany
V okrese 3206 Rokycany, v obci 559717 Rokycany, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32781 6 0 (UO 025-O) Sídliště Na Železné, která patří do části obce 40658 9 Nové Město a leží na k.ú. 74069 1
Rokycany. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14073 2 0 (UO 005-O) Na Pražské, pro zástavbu panelového sídliště z let 1979-1984, výrazně odlišnou od zbytku ZSJ. Název doložen z dokumentů na webu (regenerace sídliště) a ve Wikipedii.
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Okres 3207 Tachov
V okrese 3207 Tachov, v obci 561215 Stříbro, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32782 4 0 (UO 029-O) Soběslavova-Větrná, která patří do části obce 40681 3 Stříbro a leží na k.ú. 75783 7 Stříbro. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15780 5 0 (UO 002-O) Na rybníčkách pro zástavbu sídliště, výrazně odlišnou od zbytku ZSJ. Název doložen z
dokumentů na webu a je shodný s názvem dvou hlavních ulic.
V okrese 3207 Tachov, v obci 561215 Stříbro, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32783 2 0 (UO 030-O) U gymnázia, která patří do části obce 40681 3 Stříbro a leží na k.ú. 75783 7 Stříbro. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 15782 1 0 (UO 004-O) Ke svatému Petru pro zástavbu bytových domů (sídliště), výrazně odlišnou od zbytku ZSJ. Název podle gymnázia (Soběslavova č.p. 1426).
V okrese 3207 Tachov, v obci 560715 Tachov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32784 1 0 (UO 026-O) Ve Vilkách, která patří do části obce 40674 1 Tachova leží na k.ú. 76491 4 Tachov. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 16486 1 0 (UO 004-O) Pod nádražím, pro zástavbu rodinných domů ve východní části ZSJ, která je výrazně odlišná od
zbytku ZSJ (kterou tvoří převážně panelové bytové domy). Název podle hlavní ulice.
V okrese 3207 Tachov, v obci 560715 Tachov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32785 9 0 (UO 027-O) Trocnovská, která patří do části obce 40674 1 Tachova leží na k.ú. 76491 4 Tachov. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 30918 4 0 (UO 023-O) Rapotínská, pro zástavbu převážně panelových bytových domů, která je výrazně odlišná od
zbytku ZSJ. Název podle jedné z hlavních ulic.

Okres 4101 Cheb
V okrese 4101 Cheb, v obci 554481 Cheb, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32786 7 0 (UO 052-O) Na Vyhlídce, která patří do části obce 40549 3 Cheb a leží na k.ú. 65091 9 Cheb. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 05088 1 0 (UO 007-O) U nemocnice, pro zástavbu převážně panelového sídliště v jihovýchodní části ZSJ, odlišnou od zbytku
ZSJ. Název podle hlavní ulice.
V okrese 4101 Cheb, v obci 554481 Cheb, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32787 5 0 (UO 053-O) Sídliště Zlatý vrch, která patří do části obce 40549 3 Cheb a leží na k.ú. 65091 9 Cheb. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 05089 0 0 (UO 008-O) Zlatý vrch, pro zástavbu panelového sídliště v jihovýchodní části ZSJ, odlišnou od zbytku ZSJ.
Název sídliště doložen na webu.
V okrese 4101 Cheb, v obci 554481 Cheb, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32788 3 0 (UO 054-O) Zátiší-Myslivna, která patří do části obce 40549 3 Cheb a leží na k.ú. 65091 9 Cheb. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05094 6 0 (UO 013-O) Klášterní dvůr, pro zástavbu v západní části ZSJ, která není součástí panelového sídliště. Panelové
sídliště Klášterní dvůr zůstává v původní ZSJ. Název podle místních částí V Zátiší (hlavní ulice má ale název Zátiší,nikoliv V Zátiší) a
Myslivna - názvy doloženy na webu.
V okrese 4101 Cheb, v obci 554481 Cheb, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32789 1 0 (UO 055-N) Komorní Dvůr, která patří do části obce 05086 5 Skalka a leží na k.ú. 65086 2 Skalka u Chebu. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05086 5 0 (UO 005-R) Skalka pro prostorově odloučenou zástavbu místní části Komorní Dvůr v severní části
ZSJ. Název podle místní části a názvu ulice (UVP).
V okrese 4101 Cheb, v obci 554481 Cheb, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32790 5 0 (UO 056-O) Podhrad-východ, která patří do části obce 12372 2 Podhrad a leží na k.ú. 65107 9 Dřenice u Chebu.
Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 05108 0 2 (UO 027-R) Jesenická přehrada díl 2, pro zástavbu, která původně vznikla jako přesah zástavby části obce Podhrad na území k.ú. Dřenice u Chebu, ale protože se významně rozšířila novou zástavbou, nejedná se už o chybné
číslování domů, ale o územní jednotku, která nemá nic společného s Jesenickou přehradou, a proto by měla být popsána jako samostatná ZSJ pro vyjasnění popisu skladebnosti k.ú, částí obcí a ZSJ.
V okrese 4101 Cheb, v obci 554642 Mariánské Lázně, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32791 3 0 (UO 029-O) Vora, která patří do části obce 09160 0 Úšovice a leží na k.ú. 69160 7 Úšovice. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 09160 0 0 (UO 005-O) Úšovice, pro výrazně oddělenou zástavbu za tratí v západní části ZSJ (zahrnující převážně panelové sídliště). Název podle sídliště Vora (doloženo na webu a dále např. v názvu Mateřská škola Vora), podle místní části Na Voře a
podle názvů ulic Na Voře dole a Na Voře nahoře.
V okrese 4101 Cheb, v obci 554642 Mariánské Lázně, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32792 1 0 (UO 030-O) Za nádražím, která patří do části obce 09164 2 Hamrníky a leží na k.ú. 69160 7 Úšovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09164 2 0 (UO 009-O) Hamrníky, pro výrazně odlišnou zástavbu ve východní části ZSJ. Název podle polohy
a podle pomístního názvu.

Okres 4102 Karlovy Vary
V okrese 4102 Karlovy Vary, v obci 555380 Nejdek, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32793 0 0 (UO 025-O) Stará Suchá, která patří do části obce 15893 3 Suchá a leží na k.ú. 75893 1 Suchá u Nejdku.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15893 3 0 (UO 024-N) Suchá, pro prostorově oddělenou zástavbu místní části Stará Suchá ve východní
části ZSJ.
V okrese 4102 Karlovy Vary, v obci 555380 Nejdek, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32794 8 0 (UO 026-R) Nový Fojtov, která patří do části obce 03449 5 Fojtova leží na k.ú. 63449 2 Fojtov. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 03449 5 0 (UO 010-N) Fojtov, pro prostorově oddělenou zástavbu místní části Nový Fojtov v severní a východní části
ZSJ, která má výrazně rekreační charakter.

Okres 4103 Sokolov
V okrese 4103 Sokolov, v obci 560383 Chodov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32795 6 0 (UO 012-Z) Železný Dvůr, která patří do části obce 40665 1 Chodov a leží na k.ú. 65217 2 Dolní Chodov. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30240 6 0 (UO 004-O) Sídliště-sever, pro zástavbu odlišnou od vlastního sídliště v severní části ZSJ, včetně
místní části Železný Dvůr. Název podle místní části Železný dvůr.
V okrese 4103 Sokolov, v obci 560383 Chodov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32796 4 0 (UO 013-Z) Za sídlištěm, která patří do části obce 40665 1 Chodov a leží na k.ú. 65217 2 Dolní Chodov. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30911 7 0 (UO 009-O) Sídliště-západ, pro zástavbu odlišnou od vlastního sídliště v západní části ZSJ. Název
podle polohy.
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V okrese 4103 Sokolov, v obci 560472 Kraslice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32797 2 0 (UO 022-O) Kraslice-sever-sídliště, která patří do části obce 40667 8 Kraslice a leží na k.ú. 67329 3 Kraslice.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07327 0 0 (UO 003-O) Kraslice-sever, pro zástavbu sídliště v jižní části ZSJ.
V okrese 4103 Sokolov, v obci 560472 Kraslice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32798 1 0 (UO 023-O) Na Stráni, která patří do části obce 40667 8 Kraslice a leží na k.ú. 67329 3 Kraslice. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 07327 0 0 (UO 003-O) Kraslice-sever, pro zástavbu na západ od řeky Svatavy. Název podle jediné ulice.
V okrese 4103 Sokolov, v obci 560286 Sokolov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32799 9 0 (UO 025-Z) Seifertova, která patří do části obce 40663 5 Sokolova leží na k.ú. 75222 3 Sokolov. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 30243 1 0 (UO 021-O) Sokolovská, pro zástavbu odlišnou od vlastního sídliště, v jihovýchodní části ZSJ. Název podle
nejvýznamnější ulice.

Okres 4201 Děčín
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32800 6 0 (UO 073-O) Chmelnice, která patří do části obce 40751 8 Děčín XXV-Chmelnice a leží na k.ú. 62507 8 Vilsnice.
Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 02507 1 2 (UO 016-O) Vilsnice díl 2,který je shodný svým vymezením s částí obce (městskou čtvrtí)
40751 8 Děčín XXV-Chmelnice. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které
vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991. Název podle názvu části obce (městské čtvrti) Chmelnice.
V okrese 4201, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32801 4 0 (UO 074-O) Marjanín, která patří do části obce 40753 4 Děčín XXXI-Křešice a leží na k.ú. 60718 5 Křešice u Děčína. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00718 8 0 (UO 051-O) Křešice, pro zástavbu místní části Marjanín. Název podle názvu místní části Marjanín.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32802 2 0 (UO 075-O) Václavov, která patří do části obce 40749 6 Děčín XXII-Václavov a leží na k.ú. 62514 1 Podmokly. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 02512 7 2 (UO 021-O) Popovice díl 2, pro zástavbu samostatné městské čtvrti 40749 6 Děčín XXIIVáclavov (je svým vymezením s touto městskou čtvrtí totožná). Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991. Název podle názvu části obce (městské čtvrti) Václavov.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32803 1 0 (UO 076-O) Letná-Lovosická, která patří do části obce 40727 5 Děčín VI-Letná a leží na k.ú. 62514 1 Podmokly.
Nová ZSJ se vytváří z dílu 3 ZSJ 02512 7 3 (UO 021-O) Popovice díl 3, pro zástavbu, která patří do sousední městské čtvrti Letná a její
začlenění do ZSJ Popovice (která by měla být totožná s městskou částí Popovice), je zbytečně matoucí. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 (při SLDB 1991 díl ještě nebyl vymezen). Název podle části obce (městské čtvrti) a nejvýznamnější ulice.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32804 9 0 (UO 077-O) Čechy, která patří do části obce 40746 1 Děčín XIX-Čechy a leží na k.ú. 62524 8 Bělá u Děčína. Nová
ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 02524 1 2 (UO 033-O) Bělá díl 2, pro zástavbu samostatné městské čtvrti 40746 1 Děčín XIX-Čechy (je
svým vymezením s touto městskou čtvrtí totožná). Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991. Název podle názvu části obce (městské čtvrti) Čechy.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32805 7 0 (UO 078-N) Bechlejovice, která patří do části obce 40734 8 Děčín XXVI-Bechlejovice a leží na k.ú. 61419 0 Březiny
u Děčína. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 01419 2 2 (UO 048-N) Březiny díl 2, pro zástavbu samostatné městské čtvrti 40734 8 Děčín
XXVI-Bechlejovice (je svým vymezením s touto městskou čtvrtí totožná). Dosavadní kód zůstává zachován v položkách
KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001. Pro rok 1991 údaje neexistují, protože v SLDB 1991 bylo území části obce
40734 8 Děčín XXVI-Bechlejovice chybně ztotožněno s územím ZSJ 01420 6 0(UO 049-N) Chlum, která leží na k.ú. 61420 3 Chlum u
Děčína. V rámci územní přípravy SLDB 2001 bylo zjištěno, že část obce zahrnuje kromě toho(a především) zástavbu místní části
Bechlejovice na k.ú. 61419 0 Březiny u Děčína. Proto byl, s účinností od 10.02.2000 vytvořen díl 2 ZSJ 01419 2 2 (UO 048-N) Březiny
díl 2. K 1.1.2009 byla ale vytvořena nová část obce 41586 3 Děčín XXXIV-Chlum, která je shodná s k.ú. 61420 3 Chlumu Děčína a se
ZSJ 01420 6 0 (UO 049-N) Chlum. Jejím vyčleněním se část obce 40734 8 Děčín XXVI-Bechlejovice stala od 1.1.2009 svým vymezením shodnou pouze s dílem 2 ZSJ 01419 2 2 (UO 048-N) Březiny díl 2, který v roce 1991 nebyl sčítán, protože nebyl vymezen. Název
podle názvu části obce (městské čtvrti) Bechlejovice.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562777 Rumburk, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32806 5 0 (UO 024-P) Průmyslová zóna Rumburk, která patří do části obce 40775 5 Rumburk 2-Horní Jindřichov a leží
na k.ú. 74359 3 Horní Jindřichov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30281 3 0 (UO 013-Z) Písečná, pro zástavbu průmyslové zóny. Název
podle oficiálního názvu průmyslové zóny v celostátních dokumentech.

Okres 4202 Chomutov
V okrese 4202, v obci 562971 Chomutov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32807 3 0 (UO 032-O) Šípková, která patří do části obce 40788 7 Chomutova leží na k.ú. 65245 8 Chomutov I. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30286 4 0 (UO 026-O) Kamenná, pro převážně novou zástavbu v severní části ZSJ. Název podle hlavní ulice Šípková,
po vzoru sousedních ZSJ 30286 4 0(UO 026-O) Kamenná (podle ulice Kamenná), 06079 8 0 (UO 027-O) Zahradní(podle ulice Zahradní) a 30287 2 0 (UO 028-O) Písečná (podle ulice Písečná).
V okrese 4202, v obci 562971 Chomutov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32808 1 0 (UO 033-O) Sady Březenecká, která patří do části obce 40788 7 Chomutov a leží na k.ú. 65245 8 Chomutov I. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05268 0 0 (UO 024-L) Strážiště, pro území neudržovaných sadů v jižní části ZSJ, vedené v územním plánu jako lokalita budoucí obytné zástavby. V současnosti je již zastavěna rodinnými domy nejzápadnější část (ulice Jarní). Název je uveden v
územním plánu jako název lokality a v dokumentu městského úřadu o pojmenování ulice Jarní.
V okrese 4202, v obci 563099 Jirkov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32809 0 0 (UO 018-O) Nový Březenec-západ, která patří do části obce 06080 1 Březenec a leží na k.ú. 66080 9 Březenec. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06080 1 0 (UO 005-N) Březenec, pro zástavbu ve východní části ZSJ, navazující na sousedící zástavbu ZSJ
06078 0 0 (UO 003-O) Nový Březenec (v části obce 40790 9 Jirkov, na k.ú. 66076 1 Jirkov).Nově vytvořená ZSJ tvoří historicky místní
část Nový Březenec nebo alespoň její významnou součást (nachází se v ní ulice Nový Březenec), protože však sousední ZSJ Nový Březenec (na k.ú. Jirkov) je dlouhodobě zavedená, pro novou ZSJ se vytváří název Nový Březenec-západ.
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V okrese 4202, v obci 563099 Jirkov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32810 3 0 (UO 019-O) Březový vrch, která patří do části obce 06080 1 Březenec a leží na k.ú. 66080 9 Březenec. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06080 1 0 (UO 005-N) Březenec, pro zástavbu v jižní části ZSJ, navazující na sousedící zástavbu v obci Chomutov.
Území celé nové ZSJ představuje podle územního plánu budoucí plochy bytové výstavby. Název podle ulice v jižní části nové ZSJ.
V okrese 4202, v obci 563102 Kadaň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32811 1 0 (UO 033-P) Průmyslová zóna Královský vrch, která patří do části obce 40792 5 Kadaň a leží na k.ú. 66168 6 Kadaň.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06183 2 0 (UO 016-Z) Strážiště, pro novou průmyslovou zónu Královský vrch v severní části ZSJ. Název
doložen na webu. Samotný název Královský vrch nelze použít, protože se tak nazývá sousední ZSJ 06184 1 0 (UO 017-Z) Královský
vrch (v části obce 06185 9 Prunéřov a na k.ú. 66186 4 Prunéřov).
V okrese 4202, v obci 563102 Kadaň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32812 0 0 (UO 034-O) U nemocnice, která patří do části obce 40792 5 Kadaň a leží na k.ú. 66168 6 Kadaň. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 06183 2 0 (UO 016-Z) Strážiště, pro zástavbu ve východní části ZSJ. Název podle polohy.
V okrese 4202, v obci 563102 Kadaň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32813 8 0 (UO 035-N) Meziříčí, která patří do části obce 40793 3 Meziříčí a leží na k.ú. 66182 1 Zásada u Kadaně. Nová ZSJ se vytváří z dílu 1 ZSJ 06182 4 1 (UO 015-N) Zásada u Kadaně díl 1,pro zástavbu části obce 40793 3 Meziříčí. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991.
V okrese 4202, v obci 563102 Kadaň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ
díl 32814 6 0 (UO 036-N) Nová Víska, která patří do části obce 40794 1 Nová Víska a leží na k.ú. 66186 4 Prunéřov. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 06185 9 2 (UO 018-N) Prunéřov díl 2, pro zástavbu části obce 40794 1 Nová Víska. Dosavadní kód zůstává zachován
v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991.

Okres 4203 Litoměřice
V okrese 4203 Litoměřice, v obci 564567 Litoměřice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32986 0 0 (UO 038-O) Biskupství, která patří do části obce 40899 9 Za nemocnicí a leží na k.ú. 68542 9 Litoměřice.
Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 08542 1 2 (UO 001-O) Litoměřice-historické jádro díl 2, pro zástavbu výrazně samostatné části obce
(městské čtvrti),která měla v letech 1869-1910 různé varianty názvu Litoměřice Farní nebo Farní Okres, v lexikonu 1921 je uváděna jakožto místní část v rejstříku jako Farní Litoměřice, ale chybí v tabulkové části, v lexikonu 1930 je uváděna jako místní část Farní Litoměřice (německy Dombezirk), v dalších lexikonech se neuvádí. Od 1.1.1980 se uvádí pod názvem Za nemocnicí, z toho je zjevné, že při
územní přípravě SLDB bylo zjištěno (jako v mnoha dalších případech v celé republice) samostatné číslování domů, název Farní Litoměřice byl však pro normalizační městský národní výbor nepřijatelný, a proto vytvořili pro objektivně existující ale neevidovanou část obce
naprosto nesmyslný název Za nemocnicí. Po roce 1989 nikdo v té době už zastaralý původní název neobnovil. Dosavadní kód zůstává
zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991.Nejvhodnější název
ZSJ je Biskupství, protože zahrnuje sídlo Biskupství litoměřického a okolní budovy. Názvy jako Farní Litoměřice nebo Farní Okres není
vhodný pro svoji zastaralost.
V okrese 4203 Litoměřice, v obci 564567 Litoměřice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32987 8 0 (UO 039-O) Historické jádro-západ, která patří do části obce 08545 6 Předměstí a leží na k.ú. 68542 9
Litoměřice. Nová ZSJ se vytváří ze západního většího polygonu dílu 3 ZSJ 08542 1 3 (UO 001-O) Litoměřice-historické jádro díl 3, pro
zástavbu, která netvoří vlastní centrum města (bývalý díl 1), ale je součástí části obce (městské čtvrti) Předměstí. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991. Název podle
původní ZSJ a polohy.

Okres 4204 Louny
V okrese 4204 Louny, v obci 565971 Louny, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32988 6 0 (UO 040-O) Zahradní město, která patří do části obce 40911 1 Louny a leží na k.ú. a leží na k.ú. 68739 1 Louny.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08750 5 0 (UO 012-U) U Cihelen pro zcela novou zástavbu rodinných domů a centrální části na místě
bývalých kasáren v severní části dosavadní ZSJ a současně malé části sousední ZSJ 08748 3 0(UO 010-O) Riegerova. Název podle
názvu projektu výstavby. Při té příležitosti se mění charakteristika UO zbývající části ZSJ 08750 5 0(UO 012) U Cihelen, dříve U-ostatní
účelové plochy (což byl krycí název pro kasárna), nově P-průmyslové plochy.
V okrese 4204 Louny, v obci 566616 Podbořany, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32532 5 0 (UO 023-O) Mariánská, která patří do části obce 40912 0 Podbořany a leží na k.ú. 72323 1 Podbořany. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31134 1 0 (UO 021-O) Na kotvě, pro zcela novou zástavbu rodinných domů v původně nezastavěném území v
severní části ZSJ,prostorově výrazně oddělenou od zbytku ZSJ. Název podle nejvýznamnější ulice.
V okrese 4204 Louny, v obci 566985 Žatec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32533 3 0 (UO 042-O) U nemocnice-sever, která patří do části obce 40914 6 Žatec a leží na k.ú. 79473 2 Žatec. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 19476 0 0 (UO 004-O) U nemocnice, pro zástavbu v severní části ZSJ, která je výrazně odlišná od zástavby v jižní
části,kde leží převážně panelové sídliště a k němu patřící občanská vybavenost. Protože počet obyvatel ZSJ se zvýšil v letech 19912001 z 391 na 1724 obyvatel (zřejmě díky sídlišti v jižní části), kód zůstává jižní části a severní část je vedena jako nová ZSJ. Název
podle polohy, obě ZSJ (nová i původní) sousedí s areálem nemocnice.
V okrese 4204 Louny, v obci 566985 Žatec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32534 1 0 (UO 043-X) Kasárna, která patří do části obce 40914 6 Žatec a leží na k.ú. 79473 2 Žatec. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 19484 1 0 (UO 012) Za hřbitovem, pro areál bývalých kasáren ve východní části ZSJ. Vzhledem k tomu, že ať bude v tomto
území cokoliv, bude to odlišné od okolní zástavby (zbývající ZSJ Za hřbitovem), vyčleňuje se toto území jako samostatná ZSJ. Protože
zatím není zřejmá budoucnost území, dostává výjimečně charakteristiku X-rezervní plochy a teprve v budoucnosti se tato charakteristika
změní. Současně se mění charakteristika ZSJ 19484 1 0 (UO 012) Za hřbitovem: dříve U-ostatní účelové plochy (což byl krycí název pro
kasárna, která zabírala většinu ZSJ), nově O-obytné plochy, po vyloučení území bývalých kasáren do nové ZSJ.

Okres 4206 Teplice
V okrese 4206 Teplice, v obci 567451 Bílina, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32941 0 0 (UO 025-O) Na Výsluní, která patří do části obce 00421 9 Mostecké Předměstí a leží na k.ú. 60420 8 Bílina. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00429 4 0 (UO 010-R) Lázně Kyselka, pro prostorově oddělenou zástavbu, srostlou se ZSJ Mostecké Předměstí. Název podle ulice.
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V okrese 4206 Teplice, v obci 567639 Krupka, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32942 8 0 (UO 019-N) Dolní Maršov, která patří do části obce 07530 2 Maršov a leží na k.ú. 67530 0 Maršov u Krupky.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07530 2 0 (UO 005-O) Maršov, pro prostorově oddělenou zástavbu místní části Dolní Maršov. Název
podle místní části a ulice.
V okrese 4206 Teplice, v obci 567442 Teplice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32943 6 0 (UO 039-Z) U vodojemu, která patří do části obce 31178 2 Nová Ves a leží na k.ú. 91178 0 Nová Ves u Teplic.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ dílu 31178 2 1 (UO 033-X nově -O) Nová Ves díl 1, pro území v jižní části ZSJ, které nepatří do sídliště
Nová Ves. Název podle vodárenské věže, doložen na webu.

Okres 4207 Ústí nad Labem
V okrese 4207 Ústí nad Labem, v obci 554804 Ústí nad Labem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32944 4 0 (UO 107-V) Obchodní zóna Všebořice, která patří do části obce 17510 2 Všebořice a leží na
k.ú. 77511 8 Všebořice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17511 1 0 (UO 102-O) Všebořice-u vozovny a z malé části územně i z dalších
ZSJ, pro výrazně odlišnou zástavbu obchodní zóny. Název podle městské čtvrti a charakteru.
V okrese 4207 Ústí nad Labem, v obci 554804 Ústí nad Labem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32945 2 0 (UO 108-O) V Oblouku-Vojanova, která patří do části obce 17526 9 Krásné Březno a leží na
k.ú. 77526 6 Krásné Březno. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17516 1 0 (UO 031-O) Krásné Březno-západ, pro výrazně odlišnou zástavbu panelového sídliště. Název podle ulic.
V okrese 4207 Ústí nad Labem, v obci 554804 Ústí nad Labem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32946 1 0 (UO 109-O) Sídliště Kamenný vrch, která patří do části obce 40944 8 Střekov a leží na k.ú.
77525 8 Střekov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17522 6 0 (UO 037-O) Střekov-Kamenný vrch, pro výrazně odlišnou zástavbu panelového sídliště. Název podle názvu sídliště.
V okrese 4207 Ústí nad Labem, v obci 554804 Ústí nad Labem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32947 9 0 (UO 110-O) Sídliště Stříbrníky, která patří do části obce 40942 1 Severní Terasa a leží na k.ú.
77487 1 Ústí nad Labem. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05475 5 0 (UO 042-O) Kočkov-Stříbrníky, pro výrazně odlišnou zástavbu panelového sídliště. Název podle názvu sídliště.
V okrese 4207 Ústí nad Labem, v obci 554804 Ústí nad Labem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32948 7 0 (UO 111-O) Neštěmická, která patří do části obce 17526 9 Krásné Březno a leží na k.ú. 77526
6 Krásné Březno. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30342 9 0 (UO 048-O) Krásné Březno-Pod vyhlídkou, pro výrazně odlišnou zástavbu
panelového sídliště. Název podle názvu ulice.
V okrese 4207 Ústí nad Labem, v obci 554804 Ústí nad Labem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32949 5 0 (UO 112-L) Nad Brnou, která patří do části obce 00990 3 Brná a leží na k.ú. 60990 1 Brná nad
Labem. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00990 3 0 (UO 056-O) Brná, pro lesní plochy nad zástavbou části obce Brná. Název podle polohy.
V okrese 4207 Ústí nad Labem, v obci 554804 Ústí nad Labem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32950 9 0 (UO 113-V) Klíšská-Solvayova, která patří do části obce 40940 5 Ústí nad Labem-centrum a
leží na k.ú. 77487 1 Ústí nad Labem. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17495 5 0 (UO 010-P) Ústí nad Labem-průmyslový obvod, pro zástavbu občanské vybavenosti, odlišné od zbytku ZSJ. Název podle dvou ulic, mezi kterými leží.

Okres 5101 Česká Lípa
V okrese 5101 Česká Lípa, v obci 561495 Doksy, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32815 4 0 (UO 036-O) Sídliště Pražská, která patří do části obce 40693 7 Doksy a leží na k.ú. 62821 2 Doksy u Máchova
jezera. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30932 0 0 (UO 005-O) U Čeplu, pro zástavbu panelového sídliště v západní části ZSJ. Název sídliště podle ulice.

Okres 5103 Liberec
V okrese 5103 Liberec, v obci 564117 Chrastava, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32816 2 0 (UO 027-O) Liberecká, která patří do části obce 40843 3 Chrastava a leží na k.ú. 65384 5 Chrastava I. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31091 3 0 (UO 006-O) Střelecký vrch, pro zástavbu sídliště v severní části ZSJ, oddělené od zbytku ZSJ nově
vytvořenou ZSJ Sídliště Střelecký vrch. Název podle ulice, která sice pokračuje do dalších ZSJ směrem k okraji města, ale v této ZSJ
začíná.
V okrese 5103 Liberec, v obci 564117 Chrastava, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32817 1 0 (UO 028-O) Sídliště Střelecký vrch, která patří do části obce 40843 3 Chrastava a leží na k.ú. 65384 5 Chrastava I. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31091 3 0 (UO 006-O) Střelecký vrch, pro zástavbu sídliště ve střední části ZSJ. Název sídliště
podle lokality a podle ulice.
V okrese 5103 Liberec, v obci 563889 Liberec, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32818 9 0 (UO 099-N) Nový Harcov, která patří do části obce 40874 3 Liberec XVI-Nový Harcov a leží na k.ú. 68239 0
Starý Harcov. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 08242 2 2 (UO 040-L) Harcovské polesí díl 2, pro zástavbu samostatné části obce
(městské čtvrti) 40874 3 Liberec XVI-Nový Harcov a je s ní svým vymezením totožná. Současně se mění charakteristika urbanistického
obvodu: dříve L-lesní plochy, nově N-odloučené obytné plochy, protože se nejedná pouze o lesní plochy, ale také o osídlenou lokalitu 296 obyv. v roce 2001. Název podle názvu části obce.
V okrese 5103 Liberec, v obci 563889 Liberec, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32819 7 0 (UO 100-O) Staré Pavlovice-sever, která patří do části obce 40870 1 Liberec XII-Staré Pavlovice a leží na k.ú.
68217 9 Staré Pavlovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08217 1 0 (UO 015-O) Staré Pavlovice pro rozsáhlé plochy zcela nové zástavby řadových rodinných domů. Název podle polohy v k.ú. a v části obce, analogicky podle názvu ZSJ 08218 0 0 (UO 016-O) Pavlovicesever (nově Staré Pavlovice-východ).

Okres 5104 Semily
V okrese 5104 Semily, v obci 576964 Semily, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32820 1 0 (UO 016-N) Janeček, která patří do části obce 14728 1 Spálova leží na k.ú. 74728 9 Spálov u Semil. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 14728 1 0 (UO 005-N) Spálov, pro zástavbu prostorově oddělené místní části Janeček v jižní části ZSJ. Název podle
názvu místní části Janeček.
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V okrese 5104 Semily, v obci 576964 Semily, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32821 9 0 (UO 017-N) Na Hlínách-Podskalí, která patří do části obce 41080 2 Semily a leží na k.ú. 74724 6 Semily. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 30375 5 0 (UO 010-O) Vinice, pro zástavbu prostorově oddělených místních částí Na Hlínách a Podskalí. Název
podle názvu místních částí.
V okrese 5104 Semily, v obci 577626 Turnov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32822 7 0 (UO 022-P) Průmyslová zóna Vesecko, která patří do části obce 17162 0 Daliměřice a leží na k.ú. 77162 7
Daliměřice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17162 0 1 (UO 003-O) Daliměřice díl 1, pro zástavbu průmyslové zóny v severovýchodní
části ZSJ. Název doložen na webu.
V okrese 5104 Semily, v obci 577626 Turnov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32823 5 0 (UO 023-N) Rovinka,která patří do části obce 31922 8 Pelešany a leží na k.ú. 77168 6 Mašov u Turnova. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31922 8 1 (UO 021-O) Pelešany díl 1, pro prostorově oddělenou zástavbu lokality Rovinka.

Okres 5201 Hradec Králové
V okrese 5201 Hradec Králové, v obci 569810 Hradec Králové, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32824 3 0 (UO 085-O) Podzámčí, která patří do části obce 40984 7 Třebeš a leží na k.ú. 64704 7 Třebeš.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 32147 8 0 (UO 078-O) Moravské Předměstí VII,pro zástavbu nové lokality bytových domů v jihozápadní
části ZSJ, která je výrazně odlišná od zástavby panelového sídliště v severní části ZSJ.K nim se přičleňují nové bytové domy z jižní části
ZSJ 04705 8 0 (UO 019-O) Stará Třebeš, postavené v rámci developerských projektů Labská louka, Rezidence Park Třebeš aj. a výrazně odlišné od starých i nových rodinných domů ve zbylé části ZSJ Nová Třebeš. Název lokality Podzámčí doložen na webu, je to i název
ulice Podzámčí a zastávek MHD Podzámčí a Nové Podzámčí.
V okrese 5201 Hradec Králové, v obci 569810 Hradec Králové, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32825 1 0 (UO 086-O) Plachta, která patří do části obce 04718 0 Nový Hradec Králové a leží na k.ú.
64718 7 Nový Hradec Králové. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04701 5 0 (UO 015-O) Malšovice-jih, pro novou bytovou zástavbu v jižní
části ZSJ. Název Plachta nebo Na Plachtě je místní název pro lokalitu budoucí bytové výstavby již od 70-tých let (tehdy vojenské plochy), a nyní se realizuje.
V okrese 5201 Hradec Králové, v obci 570508 Nový Bydžov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32841 3 0 (UO 025-O) Za humny-východ, která patří do části obce 10719 1 Chudonice (podle ČSÚ) anebo
možná 40977 4 Nový Bydžov (podle KN),v každém případě ale leží na k.ú. 70716 3 Nový Bydžov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 32135
4 0 (UO 023-Z) Pod Vysočany, pro přesah zástavby výrobního charakteru (stavebnictví), č.p. 198 a č.p. 901, ze sousední ZSJ 10723 9 0
(UO 008-Z) Za humny (v části obce 10719 1 Chudonicen a k.ú. 70719 8 Chudonice). V každém případě se ale výrazně odlišuje od zbytku ZSJ, kterou tvoří samota Osek (č.p. 901) a zemědělské plochy. Název je umělý, vyjadřuje vazbu na ZSJ, na kterou navazuje.

Okres 5202 Jičín
V okrese 5202 Jičín, v obci 573248 Nová Paka, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32826 0 0 (UO 021-O) Habeš, která patří do části obce 41027 6 Nová Paka a leží na k.ú. 70512 8 Nová Paka. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 10513 9 0 (UO 002-O) Ke Štikovu, pro výrazně odlišnou a výrazně prostorově oddělenou zástavbu místní části Habeš ve východní části ZSJ.
V okrese 5202 Jičín, v obci 573248 Nová Paka, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32827 8 0 (UO 022-P) Štikovská, která patří do části obce 41027 6 Nová Paka a leží na k.ú. 70512 8 Nová Paka. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10513 9 0 (UO 002-O) Ke Štikovu, pro převážně průmyslovou zástavbu v jižní části ZSJ.
V okrese 5202 Jičín, v obci 573248 Nová Paka, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32828 6 0 (UO 023-O) U teplárny, která patří do části obce 41027 6 Nová Paka a leží na k.ú. 70512 8 Nová Paka. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30364 0 0 (UO 008-O) Sídliště Studénka, pro zástavbu výrazně odlišnou od převážně panelového sídliště ve
zbývající části ZSJ.
V okrese 5202 Jičín, v obci 573248 Nová Paka, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32829 4 0 (UO 024-N) V Balkách, která patří do části obce 10517 1 Podlevína leží na k.ú. 70512 8 Nová Paka. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 310517 1 0 (UO 006-N) Podlevín pro relativně rozptýlenou zástavbu v jižní části ZSJ, značně odlišnou od relativně
kompaktní zástavby sídla Podlevín v severní části ZSJ. Název podle místní části V Balkách.

Okres 5203 Náchod
V okrese 5203 Náchod, v obci 573922 Broumov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32830 8 0 (UO 016-O) Sídliště Křinické, která patří do části obce 01279 3 Nové Město a leží na k.ú. 61276 6 Broumov.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 01279 3 1 (UO 004-O) Nové Město díl 1, pro odlišnou zástavbu sídliště, v jihovýchodní části dílu ZSJ.
Název podle ulice.
V okrese 5203 Náchod, v obci 573868 Náchod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32831 6 0 (UO 028-R) Amerika, která patří do části obce 02744 8 Dobrošov a leží na k.ú. 62744 5 Dobrošov. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 02744 8 0 (UO 014-N) Dobrošov, pro zástavbu místní části Amerika v západní části ZSJ.
V okrese 5203 Náchod, v obci 573868 Náchod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32832 4 0 (UO 029-O) Sídliště U nemocnice, která patří do části obce 10135 4 Staré Město nad Metují a leží na k.ú.
70133 5 Staré Město nad Metují. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10133 8 0 (UO 008-O) Skalka, pro zástavbu převážně panelového sídliště v severní části ZSJ. Název doložen na webu.
V okrese 5203 Náchod, v obci 573868 Náchod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32833 2 0 (UO 030-O) Sídliště Plhov, která patří do části obce 41037 3 Náchod a leží na k.ú. 70126 2 Náchod. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 10128 1 1 (UO 003-O) Plhov díl 1 a částečně i ze ZSJ 10132 0 0 (UO 007-P) Kladské Předměstí pro sídlištní zástavbu. Název podle sídliště.
V okrese 5203 Náchod, v obci 573868 Náchod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32834 1 (UO 031-O) Plhov-východ, která se dělí na díly:Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10128 1 (UO 003-O) Plhov a má
dva díly:díl 1 ZSJ 32834 1 1 (UO 031-O) Plhov-východ díl 1, je nově vytvořená ZSJ,která patří do části obce 41037 3 Náchod a leží na
k.ú. 70126 2 Náchod,díl 2 ZSJ 32834 1 2 (UO 031-O) Plhov-východ díl 2 je totožný s bývalým dílem 2 ZSJ 10128 1 2 (UO 003-O) Plhov
díl 2 a tvoří přesah části obce Babí přes hranice k.ú.
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V okrese 5203 Náchod, v obci 574694 Žďárky, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32420 5 0 Mokřiny, která patří do části obce 19552 9 Žďárky a leží na k.ú. 79552 6 Žďárky. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 19552 9 0 Žďárky pro zástavbu malé, ale prostorově výrazně oddělené místní části Mokřiny (lexikon 1924) ve východní části ZSJ.

Okres 5204 Rychnov nad Kněžnou
V okrese 5204 Rychnov nad Kněžnou, v obci 576221 Čestice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32421 3 0 Podchlumí, která patří do části obce 02335 3 Čestice a leží na k.ú. 62335 1 Čestice u Častolovic.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02335 3 0 Čestice pro zástavbu místní části Podchlumí (lexikon 1924) v severní části ZSJ.
V okrese 5204_Rychnov nad Kněžnou, v obci 576271 Dobruška, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32835 9 0 (UO 021-O) Sídliště, která patří do části obce 41070 5 Dobruška a leží na k.ú. 62749 6 Dobruška. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02750 2 0 (UO 002-O) Provozská čtvrť, pro zástavbu staršího panelového sídliště v jižní části ZSJ.
Název podle dokumentů na webu (sídliště nemá další název).
V okrese 5204_Rychnov nad Kněžnou, v obci 576069 Rychnov nad Kněžnou,s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32836 7 0 (UO 025-N) Malá Lipovka, která patří do části obce 08472 7 Lipovka a leží na
k.ú. 68472 4 Lipovka u Rychnova nad Kněžnou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08472 7 0 (UO 021-N) Lipovka pro zástavbu prostorově
oddělené místní části Malá Lipovka.

Okres 5205 Trutnov
V okrese 5205 Trutnov, v obci 579025 Trutnov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32837 5 0 (UO 052-O) Sídliště Zelená Louka-sever, která patří do části obce 16915 3 Horní Staré Město a leží na k.ú.
76915 1 Horní Staré Město. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31272 0 0 (UO 047-O) Horní Staré Město-sever,pro zástavbu sídliště ve východní části ZSJ. Název podle názvu sídliště.
V okrese 5205 Trutnov, v obci 579025 Trutnov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32838 3 0 (UO 053-O) Sídliště Zelená Louka-jih, která patří do části obce 16915 3 Horní Staré Město a leží na k.ú.
76915 1 Horní Staré Město. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16915 3 0 (UO 014-O) Horní Staré Město, pro zástavbu sídliště ve střední
části ZSJ. Název podle názvu sídliště.
V okrese 5205 Trutnov, v obci 579025 Trutnov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32839 1 0 (UO 054-O) Za Komínem, která patří do části obce 16915 3 Horní Staré Město a leží na k.ú. 76915 1 Horní
Staré Město. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16915 3 0 (UO 014-O) Horní Staré Město, pro zástavbu na východ od řeky Úpy a zcela nové zástavby, převedené ze ZSJ 16917 0 0 (UO 016-L) Bukový les (v roce 2001 tato ZSJ měla ještě nulový počet obyvatel). Název podle
lokality a ulice.
V okrese 5205 Trutnov, v obci 579025 Trutnov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32840 5 0 (UO 055-O) Střední Předměstí-sever, která patří do části obce 16905 6 Střední Předměstí a leží na k.ú. 76902
9 Trutnov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16905 6 0 (UO 004-O) Střední Předměstí, pro zástavbu panelového sídliště v severní části
ZSJ. Název podle části obce a polohy.

Okres 5301 Chrudim
V okrese 5301 Chrudim, v obci 571164 Chrudim, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32895 2 0 (UO 024-O) Janské Předměstí, která patří do části obce 40991 0 Chrudim IV a leží na k.ú. 65429 9 Chrudim.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05434 8 1 (UO 006-O) Na Skřivánku díl 1, pro zástavbu sídliště v severní části ZSJ. Název podle místní
části Janské Předměstí, i když ta má nejspíš tradičně širší vymezení.
V okrese 5301 Chrudim, v obci 571164 Chrudim, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32896 1 0 (UO 025-O) Topolská, která patří do části obce 40989 8 Chrudim II a leží na k.ú. 65429 9 Chrudim. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 05432 1 0 (UO 004-O) Nové Město, pro zástavbu sídliště v nejvýchodnější části ZSJ. Název podle ulice.
V okrese 5301 Chrudim, v obci 571164 Chrudim, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32985 1 0 (UO 030-V) Obchodní zóna, která patří do části obce 40989 8 Chrudim II a leží na k.ú. 65429 9 Chrudim. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05432 1 0 (UO 004-O) Nové Město, pro zástavbu obchodní zóny ve východní části ZSJ. Název podle funkčního využití.
V okrese 5301 Chrudim, v obci 571164 Chrudim, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32897 9 0 (UO 026-O) Družstevní, která patří do části obce 40989 8 Chrudim II a leží na k.ú. 65429 9 Chrudim. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 31216 9 1 (UO 017-O) Stromovka díl 1, pro zástavbu sídliště v jižní části ZSJ. Název podle ulice.
V okrese 5301 Chrudim, v obci 571164 Chrudim, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32898 7 0 (UO 027-O) Na Větrníku, která patří do části obce 40991 0 Chrudim IV a leží na k.ú. 65429 9 Chrudim. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31216 9 2 (UO 017-O) Stromovka díl 2, pro zástavbu sídliště ve východní části ZSJ. Název podle ulice.
V okrese 5301 Chrudim, v obci 571164 Chrudim, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32899 5 0 (UO 028-O) Za Pivovarem, která patří do části obce 40990 1 Chrudim III a leží na k.ú. 65429 9 Chrudim. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31219 3 0 (UO 020-V) Hřbitovní strana, pro výrazně oddělenou zástavbu v jižní části ZSJ. Název podle ulice.
V okrese 5301 Chrudim, v obci 571164 Chrudim, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32900 2 0 (UO 029-N) Markovice-východ, která patří do části obce 40991 0 Chrudim IV a leží na k.ú. 65429 9 Chrudim.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03284 1 0 (UO 014-N) Markovice, pro obytnou lokalitu nové zástavby rodinných domů ve východní části
ZSJ. Název podle polohy - doložen v dokumentech na webu.

Okres 5302 Pardubice
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32901 1 0 (UO 077-O) Kréta, která patří do části obce 14120 8 Rosice a leží na k.ú. 74120 5 Rosice nad Labem.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14120 8 0 (UO 045-O) Rosice, pro prostorově oddělenou zástavbu za železniční tratí ve východní části
ZSJ. Název podle místní části Kréta (uváděno též jako Na Krétě).
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32902 9 0 (UO 078-P) Průmyslová zóna Staré Čívice, která patří do části obce 15417 2 Staré Čívice a leží na k.ú.
75417 0 Staré Čívice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15417 2 0 (UO 054-N) Staré Čívice, pro zástavbu průmyslové zóny v západní části
ZSJ. Používané názvy zóny jsou většinu Městská průmyslová zóna nebo Průmyslová zóna Pardubice, z hlediska vnitřního členění měs-
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ta je však vhodnější název upřesnit, protože město Pardubice má i další průmyslové zóny, např. v Černé za Bory, na k.ú. Pardubičky,
Drozdice a Studánka.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32903 7 0 (UO 079-O) Na Haldě, která patří do části obce 41062 4 Bílé Předměstí (Pardubice I) a leží na k.ú. 71765
7 Pardubice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11790 1 0 (UO 026-Z) Horní polabina pro novou zástavbu v jižní části ZSJ (vyčlenění je
formální, protože zástavba v roce 2001 neexistovala. Název podle ulice.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32904 5 0 (UO 080-O) Nová Hůrka, která patří do části obce 41551 1 Bílé Předměstí (Pardubice III) a leží na k.ú.
71765 7 Pardubice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11789 7 0 (UO 025-N) Osada Hůrka pro novou zástavbu v jižní části ZSJ (vyčlenění
je formální, protože zástavba v roce 2001 neexistovala. Název podle polohy a názvu ulice Hůrka.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32905 3 0 (UO 081-O) U Jesničánek, která patří do části obce 10324 1 Nemošice a leží na k.ú. 70324 9 Nemošice.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10324 1 0 (UO 052-N) Nemošice pro rozestavěnou zástavbu v západní části ZSJ (vyčlenění je formální,
protože zástavba v roce 2001 neexistovala. Název podle polohy.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32906 1 0 (UO 082-O) Zámek, která patří do části obce 41064 1 Zámek a leží na k.ú. 71765 7 Pardubice. Nová ZSJ
se vytváří z dílu 1 ZSJ 11765 0 1 (UO 001-O) Pardubice-historické jádro díl 1, pro zástavbu samostatné části obce (městské čtvrti) Zámek. Název podle názvu části obce.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32907 0 0 (UO 083-O) Labská, která patří do části obce 41062 4 Bílé Předměstí (Pardubice I) a leží na k.ú. 71765 7
Pardubice. Nová ZSJ se vytváří z dílu 3 ZSJ 11765 0 3 (UO 001-O) Pardubice-historické jádro díl 3, pro zástavbu, která patří do části
obce 41062 4 Bílé Předměstí. Název podle polohy u Labe.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32908 8 0 (UO 084-V) Zimní stadion, která patří do části obce 41552 9 Zelené Předměstí (Pardubice I) a leží na
k.ú. 71765 7 Pardubice. Nová ZSJ se vytváří z větší, západní části dílu 4 ZSJ 11765 0 4 (UO 001-O)Pardubice-historické jádro díl 4, pro
zástavbu, která patří do části obce 41552 9 Zelené Předměstí (Pardubice I). Název podle zařízení (Zimní stadion).
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32909 6 0 (UO 085-O) Židov, která patří do části obce 41062 4 Bílé Předměstí (Pardubice I) a leží na k.ú. 71765 7
Pardubice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11777 3 0 (UO 013-O) Na Spořilově, pro zástavbu ve východní části ZSJ. Název podle názvu
místní části Na Židově nebo též Židov.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32910 0 0 (UO 086-O) Dubina-jih, která patří do části obce 41555 3 Studánka (Pardubice III) a leží na k.ú. 71784 3
Studánka. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11786 2 0 (UO 022-O) Sídliště Dubina, pro novou a výrazně odlišnou zástavbu mezi jižním
okrajem panelového sídliště a lesem Pipencem. Název podle lokality a polohy.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32911 8 0 (UO 087-V) Obchodní zóna Trnová, která patří do části obce 11795 1 Trnová a leží na k.ú. 71795 9 Trnová. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11801 0 0 (UO 037-Z) Prutina, pro zcela novou zástavbu občanské vybavenosti v severní části
ZSJ. Název podle části obce a charakteru zástavby.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32912 6 0 (UO 088-O) Nová Trnová, která patří do části obce 11795 1 Trnová a leží na k.ú. 71795 9 Trnová. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11801 0 0 (UO 037-Z) Prutina, pro zcela novou obytnou zástavbu, která navazuje na starší zástavbu ZSJ
11795 1 0(UO 031-O) Trnová. Název podle části obce a charakteru zástavby.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32913 4 0 (UO 089-V) Obchodní a výrobní areál, která patří do části obce 41553 7 Zelené Předměstí (Pardubice
V) 71765 7 Pardubice a leží na k.ú.71765 7 Pardubice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11774 9 0 (UO 010-U) Zborovské náměstí, která
zahrnovala zástavbu, patřící armádě. Východní část je armádou opuštěna a postupně se přeměňuje na obchodní a výrobní areál. Název
podle charakteristiky využití, území nemá řádný jednoznačný název.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32914 2 0 (UO 090-V) U Vinice, která patří do části obce 41553 7 Zelené Předměstí (Pardubice V) a leží na k.ú.
71765 7 Pardubice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11775 7 0 (UO 011-R) Pod vinicí, pro zástavbu občanské vybavenosti (centrum Vinice) a dále pro zcela novou bytovou výstavbu nad okrajem rekreačního území, které představuje zbytek ZSJ. Název podle centra Vinice
a podle ulice.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32915 1 0 (UO 091-R) U krematoria, která patří do části obce 41553 7 Zelené Předměstí (Pardubice V) a leží na
k.ú. 71765 7 Pardubice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11775 7 0 (UO 011-R) Pod vinicí, pro jižní část této ZSJ. Název podle městského hřbitova s krematoriem.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 575704 Staré Hradiště, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32916 9 0 Psinek, která patří do části obce 15436 9 Staré Hradiště a leží na k.ú. 75436 6 Staré Hradiště. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15436 9 0 Staré Hradiště, pro prostorově oddělenou zástavbu místní části Psinek. Název podle místní části
Psinek.

Okres 5303 Svitavy
V okrese 5303 Svitavy, v obci 578347 Litomyšl, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32917 7 0 (UO 023-N) Vlkov, která patří do části obce 08570 7 Záhradí a leží na k.ú. 68570 4 Záhraď. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08575 8 0 (UO 009-N) Suchá pro budovy patřící do rozptýlené zástavby mezi východním okrajem města Litomyšl a prostorově vzdálenou venkovskou lokalitou Suchá. Tato zástavba patří (podle aktualizovaných příslušností jednotlivých budov), do části obce Záhradí, ačkoli pro ni až dosud nebyl vytvořen díl ZSJ. V rámci revize ZSJ tento navrhovaný díl byl opakovaně odmítnut s tím, že
vhodnější je vytvoření nové ZSJ. Název podle názvu místní části a ulice (UVP).
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V okrese 5303 Svitavy, v obci 578444 Moravská Třebová, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32918 5 0 (UO 017-O) Josefské Předměstí, která patří do části obce 41119 1 Předměstí a leží na k.ú. 69880 6
Moravská Třebová. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 09880 9 2 (UO 001-O) Moravská Třebová-střed díl 2, pro různorodou zástavbu na
jih od centra města, která jednoznačně nemá patřit do ZSJ Moravská Třebová-střed. Název podle místního názvu Josefské Předměstí
(kdysi Josephstadt).

Okres 5304 Ústí nad Orlicí
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 580350 Choceň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32919 3 0 (UO 022-O) Větrná, která patří do části obce 41140 0 Choceň a leží na k.ú. 65197 4 Choceň. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 31289 4 0 (UO 010-Z) Na Křepčích, pro zástavbu v západní části ZSJ, která je z větší části zcela nová. Název podle ulice.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 580350 Choceň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32920 7 0 (UO 023-O) Pardubická, která patří do části obce 41140 0 Choceň a leží na k.ú. 65197 4 Choceň. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31282 7 0 (UO 003-O) Peliny, pro zástavbu prostorově oddělenou zástavbu v západní části ZSJ. Název podle
ulice.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 580511 Lanškroun, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32921 5 0 (UO 018-O) Třešňovecká, který patří do části obce 07893 0 Ostrovské Předměstí a leží na k.ú.
67892 9 Lanškroun. Nová ZSJ se vytváří z dílu 1 ZSJ 07894 8 1 (UO 003-O) Třešňovské Předměstí díl 1, pro výrazně oddělenou zástavbu podle ulice Třešňovecká, která patří do jiné části obce. Název podle ulice.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 579891 Ústí nad Orlicí, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32922 3 0 (UO 025-N) Na Tiché Orlici, která patří do části obce 17535 8 Oldřichovice a leží na k.ú. 77535 5
Oldřichovice u Ústí nad Orlicí. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17535 8 0 (UO 009-O) Oldřichovice pro prostorově oddělenou zástavbu
místní části Na Tiché Orlici ve východní části ZSJ. Název podle názvu místní části a současně ulice.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32923 1 0 (UO 023-O) Lipová, která patří do části obce 18824 7 Choceňské Předměstí a leží na k.ú. 78822 8
Vysoké Mýto. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 18824 7 1 (UO 003-O) Choceňské Předměstí díl 1,pro prostorově oddělenou zástavbu
místní části Lipová v severní části ZSJ. Název podle názvu místní části a současně ulice.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32924 0 0 (UO 024-N) Voštice, která patří do části obce 18825 5 Litomyšlské Předměstí a leží na k.ú. 78822
8 Vysoké Mýto. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 18829 8 1 (UO 008-Z) Dráby díl 1, pro prostorově oddělenou rozptýlenou zástavbu místní části Voštice (název je použit jako název UVP-ulice u jednotlivých budov). Název podle názvu místní části a současně ulice.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32925 8 0 (UO 025-N) Spálenec, která patří do části obce 18824 7 Choceňské Předměstí a leží na k.ú.
78822 8 Vysoké Mýto. Nová ZSJ se vytváří ze ZSJ 18829 8 2 (UO 008-Z) Dráby díl 2 pro zástavbu několika malých místních částí Spálenec, Valcha, Sárovec a Soukenická Valcha na východním okraji k.ú. Vysoké Mýto. Název podle názvu jedné z místních částí a současně ulice (UVP).
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32926 6 0 (UO 026-O) Pražské Předměstí-východ, která patří do části obce 41150 7 Pražské Předměstí a
leží na k.ú. 78822 8 Vysoké Mýto. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 18824 7 2 (UO 003-O) Choceňské Předměstí díl 2, pro zástavbu,
která patří do části obce Pražské Předměstí, a proto je naprosto nevhodné a matoucí ji začleňovat do ZSJ Choceňské Předměstí, když
Choceňské Předměstí je vymezeno zcela jinak. Název podle názvu části obce a polohy v ní.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32927 4 0 (UO 027-O) Litomyšlské Předměstí-západ, která patří do části obce 18825 5 Litomyšlské Předměstí a leží na k.ú. 78822 8 Vysoké Mýto. Nová ZSJ se vytváří z dílu 1 ZSJ 18826 3 1 (UO 005-O) Pražské Předměstí I díl 1, pro zástavbu, která patří do části obce Litomyšlské Předměstí,a proto je naprosto nevhodné a matoucí ji začleňovat do ZSJ Pražské Předměstí, když Pražské Předměstí je vymezeno zcela jinak. Název podle názvu části obce a polohy v ní.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32928 2 0 (UO 028-O) Choceňské Předměstí-jih, která patří do části obce 18824 7 Choceňské Předměstí a
leží na k.ú. 78822 8 Vysoké Mýto. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 18825 5 2 (UO 004-O) Litomyšlské Předměstí díl 2, pro zástavbu,
která patří do části obce Choceňské Předměstí, a proto je naprosto nevhodné a matoucí ji začleňovat do ZSJ Pražské Předměstí, když
Pražské Předměstí je vymezeno zcela jinak. Název podle názvu části obce a polohy v ní.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32929 1 0 (UO 029-O) Sídliště Družba, která patří do části obce 18825 5 Litomyšlské Předměstí a leží na
k.ú. 78822 8 Vysoké Mýto. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31293 2 0 (UO 020-O) Pražské Předměstí II (nově Litomyšlské Předměstí-jih),
pro výrazně odlišnou zástavbu panelového sídliště v západní části ZSJ. Název doložen v dokumentech na webu.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32930 4 0 (UO 030-P) V Kasárnách, která patří do části obce 18825 5 Litomyšlské Předměstí a leží na k.ú.
78822 8 Vysoké Mýto. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31293 2 0 (UO 020-O) Pražské Předměstí II (nově Litomyšlské Předměstí-jih), pro
výrazně odlišnou (nikoliv bytovou)zástavbu v jižní části ZSJ. Název podle názvu ulice, která dobře vyjadřuje charakter území (bývalá kasárna).

Okres 6101 Havlíčkův Brod
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 568414 Havlíčkův Brod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32842 1 0 (UO 049-O) Sídliště Pražská, která patří do části obce 40947 2 Havlíčkův Brod a leží na k.ú.
63782 3 Havlíčkův Brod. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03783 4 0 (UO 002-O) Letná, pro zástavbu sídliště v severní části ZSJ. Název
podle ulice Sídliště Pražská.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 568414 Havlíčkův Brod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32843 0 0 (UO 050-O) Husova, která patří do části obce 40947 2 Havlíčkův Brod a leží na k.ú. 63782 3
Havlíčkův Brod. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31195 2 0 (UO 045-O) Na Pražské, pro zástavbu v jižní části ZSJ, které nepatří do Sídliště Pražská v severní části ZSJ(ta severní část má nový název Sídliště Pražská-východ). Název podle ulice Husova.
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V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 568414 Havlíčkův Brod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32844 8 0 (UO 051-O) Sídliště Výšina, která patří do části obce 40947 2 Havlíčkův Brod a leží na k.ú.
63782 3 Havlíčkův Brod. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03784 2 0 (UO 003-O) Kokořín, pro zástavbu sídliště v severozápadní části
ZSJ. Název podle sídliště (doloženo na webu) a podle ulice Na Výšině.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 568414 Havlíčkův Brod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32845 6 0 (UO 052-O) Vršovice, která patří do části obce 40947 2 Havlíčkův Brod a leží na k.ú. 63782 3
Havlíčkův Brod. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03784 2 0 (UO 003-O) Kokořín, pro prostorově oddělenou zástavbu místní části Vršovice
ve východní části ZSJ. Název podle názvu místní části Vršovice.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 568414 Havlíčkův Brod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32846 4 0 (UO 053-O) Vysočany, která patří do části obce 40947 2 Havlíčkův Brod a leží na k.ú. 63782 3
Havlíčkův Brod. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03787 7 0 (UO 006-O) Poříč, pro prostorově oddělenou zástavbu místní části Vysočany
ve východní části ZSJ. Název podle názvu místní části Vysočany.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 568724 Hradec, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32609 7 0 Horní Hradec, která patří do části obce 04679 5 Hradec a leží na k.ú. 64679 2 Hradec u Ledče nad Sázavou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04679 5 0 Hradec pro odloučenou zástavbu tří malých místních částí - Horní Hradec, Hořeslavsko
(lexikon 1934) a Úlehle(1934 Familie) v severovýchodní části ZSJ.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 548286 Knyk, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se obnovuje
ZSJ a ZSJ díl 06721 1 0 Pelestrov, která patří do části obce 40967 7 Rozňák a leží na k.ú. 66720 0 Knyk. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 06722 9 0 Rozňák-Pelestrov (nově Rozňák) pro zástavbu malé místní části Pelestrov v severní části ZSJ. Pelestrov byl v minulosti
osadou (částí obce) sousední obce Veselý Žďár (jeto patrné z číslování parcel), později přešel do obce Knyk. V roce 1970 byl vymezen
jako ZSJ. Obec Knyk však byla 30.4.1976 sloučena s městem Havlíčkův Brod a při revizi urbanistických obvodů 1980 byl Pelestrov
sloučen se ZSJ Rozňák do urbanistického obvodu (ZSJ) Rozňák-Pelestrov.Obec Knyk byla obnovena 24.11.1990, ale ZSJ Pelestrov
nebyla tehdy, ani v roce 2001 obnovena. V současnosti je Pelestrov název UVP, které se v obci Knyk kromě podobného případu Český
Dvůr (samostatná ZSJ, která není částí obce) jinak nevyskytují.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 568988 Ledeč nad Sázavou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32847 2 0 (UO 013-O) Sídliště Stínadla, která patří do části obce 40953 7 Ledeč nad Sázavou a leží
na k.ú. 67971 2 Ledeč nad Sázavou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07972 3 0 (UO 002-O) Na rámech, pro zástavbu,ve které převažuje
zástavba sídliště v severní části ZSJ. Název podle názvu sídliště a ulice Stínadla.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 569291 Pohled, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32610 1 0 Rouštany, která patří do části obce 12464 8 Pohled a leží na k.ú. 72464 5 Pohled. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 12464 8 0 Pohled pro zástavbu místní části Rouštany a další menší místní části Böhmův Dvůr v severozápadní části ZSJ. Název
místní části byl v minulosti Rouštány (z německého názvu Rauchstein) a místní potok se nazývá Rouštánský potok, UVP (která zahrnuje
i Böhmův Dvůr) se ale nazývá Rouštany a tato podoba názvu se vyskytuje i v různých dokumentech na webových stránkách. Je to nejspíš vliv podoby názvu další ZSJ a části obce v obci Pohled - Simtany.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 569569 Světlá nad Sázavou, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32611 9 0 Dolní Březinka-u Sázavy, která patří do části obce 02877 1 Dolní Březinka a leží na k.ú.
62877 8 Dolní Březinka. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02877 1 0 Dolní Březinka pro prostorově oddělenou zástavbu v jižní části ZSJ.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 569569 Světlá nad Sázavou, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32612 7 0 Světlá nad Sázavou-jih, která patří do části obce 16051 2 Světlá nad Sázavou a leží na
k.ú. 76051 0 Světlá nad Sázavou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ dílu 16051 2 1 Světlá nad Sázavou díl 1 pro zástavbu za řekou Sázavou v jižní části ZSJ a zahrnuje zámek s okolím a dále místní část Kalvárie s rozvojovými plochami pro novou bytovou výstavbu.

Okres 6102 Jihlava
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586862 Batelov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32613 5 0 Za Tratí, která patří do části obce 00114 7 Batelov a leží na k.ú. 60114 4 Batelov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 00114 7 0 Batelov pro prostorově oddělenou zástavbu za tratí v severní části ZSJ. Název Za Tratí je název hlavní ulice v lokalitě
nové bytové zástavby.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586897 Bítovčice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32614 3 0 Rozseč, která patří do části obce 41235 0 Bítovčice a leží na k.ú. 60490 9 Horní Bítovčice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00490 1 0 Bítovčice I (nově Horní Bítovčice) pro zástavbu místní části Rozseč (lexikon 1924) v jižní části ZSJ.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586943 Brtnice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32615 1 0 Přímělkov-u nádraží, která patří do části obce 15806 2 Přímělkov a leží na k.ú. 75806 0 Přímělkov. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 15806 2 0 Přímělkov pro prostorově oddělenou zástavbu ve východní části ZSJ.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 587117 Čížov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32616 0 0 Čížov-západ, která patří do části obce 18183 8 Čížov a leží na k.ú. 78183 5 Čížov u Jihlavy. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 18183 8 0 Čížov pro prostorově oddělenou zástavbu při znojemské silnici, na západ od řeky Jihlávky, v západní části ZSJ.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 587168 Horní Dubenky, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32617 8 0 Olší, která patří do části obce 04282 0 Horní Dubenky a leží na k.ú. 64282 7 Horní Dubenky. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 04282 0 0 Horní Dubenky pro zástavbu místní části Olší ve východní části ZSJ.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 550281 Hybrálec, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32618 6 0 Šipnov, která patří do části obce 05036 9 Hybrálec a leží na k.ú.65036 6 Hybrálec. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 05036 9 0 Hybrálec pro zástavbu prostorově oddělené místní části Šipnov (lexikon 1934) v západní části ZSJ.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 550281 Hybrálec, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32619 4 0 Nad Borovinkou-U Lyžaře, která patří do části obce 05036 9 Hybrálec a leží na k.ú. 65036 6 Hybrálec. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05036 9 0 Hybrálec pro zástavbu dvou malých, ale prostorově výrazně oddělených místních části Nad Borovinkou a U Lyžaře ve východní části ZSJ.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32849 9 0 (UO 056-Z) K Rantířovu, která patří do části obce 04308 7 Horní Kosov a leží na k.ú. 64308 4 Horní Kosov.
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Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04308 7 1 (UO 044-N) Horní Kosov díl 1, pro území s charakteristikou Z-zemědělské plochy v západní
části ZSJ. Název podle polohy - ve směru obce Rantířov, pomístní názvy nejsou vhodné.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32850 2 0 (UO 057-N) Červený Kříž, která patří do části obce 41232 5 Červený Kříž a leží na k.ú. 75790 0 Antonínův Důl.
Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 15790 2 2 (UO 034-N) Antonínův Důl díl 2,pro zástavbu samostatné části obce Červený Kříž. Název
podle názvu části obce Červený Kříž.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32851 1 0 (UO 058-N) Červený Kříž-průmyslový obvod, která patří do části obce 41232 5 Červený Kříž a leží na k.ú.
75790 0 Antonínův Důl. Nová ZSJ se vyčleňuje z dílu 2 ZSJ 15790 2 2 (UO 034-N) Antonínův Důl díl 2,která se nově převádí na novou
ZSJ 32850 2 0 (UO 057-N) Červený Kříž, pro zástavbu průmyslové zóny, která je pokračováním Průmyslové zóny Střítež v sousední
obci. Název podle názvu části obce a bližšího určení, protože teoreticky správný název Průmyslová zóna Červený Kříž není nikde doložen.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32852 9 0 (UO 059-O) Na Dolech-sever, která patří do části obce 41231 7 Jihlava a leží na k.ú. 65967 3 Jihlava. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30417 4 0 (UO 029-O) Na dolech (nově Na Dolech)pro lokalitu nové výstavby rodinných domů v severní části
ZSJ, odlišnou od jižnější zástavby panelového sídliště. Název podle názvu lokality bytové výstavby a polohy.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32853 7 0 (UO 060-O) Na Dolech-jih, která patří do části obce 41231 7 Jihlava a leží na k.ú. 65967 3 Jihlava. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 30417 4 0 (UO 029-O) Na dolech (nově Na Dolech)pro několik lokalit nové výstavby rodinných domů v jižní části
ZSJ, odlišnou od severnější zástavby panelového sídliště a nových bytových domů na jeho jižním okraji. Název podle názvu lokalit bytové výstavby a polohy.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32854 5 0 (UO 061-O) Na Člunku, která patří do části obce 41231 7 Jihlava a leží na k.ú. 65982 7 Helenín. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 05982 0 0 (UO 016-N) Helenín, pro prostorově výrazně oddělenou, převážně zcela novou, zástavbu v západní části
ZSJ. Název podle názvu místní části Člunek a ulice Na Člunku.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32855 3 0 (UO 062-N) Nový Pávov, která patří do části obce 05991 9 Pávov a leží na k.ú. 65991 6 Pávov. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 05991 9 0 (UO 025-N) Pávov, pro zástavbu místní části Nový Pávov v severní části ZSJ. Název podle názvu místní
části.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32856 1 0 (UO 063-P) Průmyslová zóna Pávov, která patří do části obce 05991 9 Pávov a leží na k.ú. 65991 6 Pávov.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05991 9 0 (UO 025-N) Pávov, pro zástavbu průmyslové zóny v jižní části ZSJ. Název podle názvu průmyslové zóny, doložené na webu.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32848 1 0 (UO 064-O) Sídliště Horní Kosov, která patří do části obce 04308 7 Horní Kosov a leží na k.ú. 64308 4 Horní
Kosov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04308 7 1 (UO 044-N) Horní Kosov díl 1, pro zástavbu sídliště v severovýchodní části ZSJ. Název Sídliště doložen na webu.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 587541 Mrákotín, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32620 8 0 Hamry, která patří do části obce 10005 6 Mrákotín a leží na k.ú.70005 3 Mrákotín u Telče. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10005 6 0 Mrákotín pro zástavbu místní části Hamry v západní části ZSJ.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 587745 Puklice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32621 6 0 Studénky-u Puklic, která patří do části obce 13677 8 Studénky a leží na k.ú. 73677 5 Studénky. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 13677 8 0 Studénky pro souvislou zástavbu přesahující přes hranice k.ú. v obci ve východní části ZSJ.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 550299 Smrčná, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se obnovuje ZSJ
a ZSJ díl 15120 3 0 Vilémovské Chaloupky, která patří do části obce 15119 0 Smrčná a leží na k.ú. 75119 7 Smrčná na Moravě. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15119 0 0 Smrčná pro zástavbu místní části Vilémovské Chaloupky v jihozápadní části ZSJ. Místní část Vilémovské Chaloupky byla až do roku 1950 osadou (částí obce), v roce 1970 byla vymezena jako ZSJ. Obec Smrčná však byla 1.8.1976
sloučena s městem Jihlava a při revizi urbanistických obvodů 1980 nebyly Vilémovské Chaloupky vymezeny jako samostatný UO a ZSJ
tím zanikla. Obec Smrčná byla obnovena 1.7.1990, ale ZSJ nebyla tehdy, ani v roce 2001 obnovena.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 550299 Smrčná, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32622 4 0 Na Vranově, která patří do části obce 15119 0 Smrčná a leží na k.ú. 75119 7 Smrčná na Moravě. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 15119 0 0 Smrčná pro zástavbu místní části Na Vranově, která zahrnuje i malou místní část Stará Huť v jižní části
ZSJ.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 587958 Střítež, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32623 2 0 Průmyslová zóna Střítež, která patří do části obce 15791 1 Střítež a leží na k.ú. 75791 8 Střítež u Jihlavy. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15791 1 0 Střítež pro zástavbu průmyslové zóny Střítež-Jihlava (východní část) v západní části ZSJ. Západní část zóny se nachází v obci Jihlava.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 588113 Velký Beranov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32624 1 0 U dálnice, která patří do části obce 17949 3 Velký Beranova leží na k.ú. 77949 1 Velký Beranov. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17949 3 0 Velký Beranov pro prostorově oddělenou zástavbu v severovýchodní části ZSJ. Název ZSJ je U dálnice, přestože sice bezprostředně u dálnice neleží, ale významnou část lokality tvoří areál Střediska správy a údržby dálnice Velký Beranov.

Okres 6103 Pelhřimov
V okrese 6103 Pelhřimov, v obci 548081 Jiřice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32625 9 0 Radostín-Kopaniny, která patří do části obce 06104 2 Jiřice a leží na k.ú. 66104 0 Jiřice u Humpolce. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ dílu 06104 2 1 Jiřice díl 1 pro rozptýlenou zástavbu mnoha malých místních částí v západní části ZSJ: Radostín,U Slunečka, Svéborka na sever od dálnice, Kopaniny, U Marešů, U Čapka na jih od dálnice (z nich Radostín, Svéborka, Kopaniny, U Čapka v lexikonu 1934, ostatní nejspíš změnily název podle novějších majitelů).
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V okrese 6103 Pelhřimov, v obci 598712 Kojčice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32626 7 0 Boučí, která patří do části obce 06783 1 Kojčice a leží na k.ú.66783 8 Kojčice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
06783 1 0 Kojčice pro zástavbu místní části Boučí v severovýchodní části ZSJ.
V okrese 6103 Pelhřimov, v obci 547492 Pelhřimov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32951 7 0 (UO 074-O) Sídliště Pražská, která patří do části obce 40429 2 Pelhřimov a leží na k.ú. 71891 2 Pelhřimov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11894 0 0 (UO 004-O) Pražské předměstí, pro zástavbu panelového sídliště v severní části ZSJ.
Název podle ulice Pražská, název sídliště doložen na webu.
V okrese 6103 Pelhřimov, v obci 547492 Pelhřimov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32952 5 0 (UO 075-O) U Polního Dvora, která patří do části obce 40429 2 Pelhřimov a leží na k.ú. 71891 2 Pelhřimov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30144 2 0 (UO 016-Z) Lejšovka, pro zcela novou zástavbu sídliště rodinných domů v západní části
ZSJ. Název podle místní části Polní Dvůr a podle ulice U Polního Dvora (je na webu, ale zatím není v mapě).
V okrese 6103 Pelhřimov, v obci 547492 Pelhřimov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32953 3 0 (UO 076-N) Kocourovy Lhotky, která patří do části obce 40430 6 Kocourovy Lhotky a leží na k.ú. 75692
0 Jelcovy Lhotky. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 15692 2 2 (UO 056-N) Jelcovy Lhotky díl 2,pro zástavbu prostorově oddělené části
obce 40430 6 Kocourovy Lhotky ve východní části ZSJ. Název podle části obce.
V okrese 6103 Pelhřimov, v obci 548774 Senožaty, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32627 5 0 Závodí, která patří do části obce 17143 3 Tukleky a leží na k.ú. 77143 1 Tukleky. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 17143 3 0 Tukleky pro zástavbu místní části Závodí včetně malé místní části Ždíry (obě lexikon 1934) ve východní části ZSJ.

Okres 6104 Třebíč
V okrese 6104 Třebíč, v obci 550566 Lukov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32628 3 0 Lukov-východ, která patří do části obce 08898 6 Lukov a leží na k.ú. 68898 3 Lukov u Moravských Budějovic. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08898 6 0 Lukov pro prostorově výrazně oddělenou zástavbu na východ od řeky Rokytky. Odloučená zástavba zde existovala v době II. vojenského mapování v polovině 19. století, měla název Wiesen Ried, který se nedochoval (ani v překladu). Název by mohl být i Za řekou nebo Lukov-za řekou, ale to vyvolává představu větší odloučenosti (a menší významnosti), než která odpovídá skutečnosti.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 591211 Náměšť nad Oslavou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32954 1 0 (UO 012-O) Klínky-sever, která patří do části obce 41260 1 Náměšť nad Oslavou a leží na k.ú.
70156 4 Náměšť nad Oslavou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31462 5 0 (UO 004-O) Klínky proto, aby se rozdělil příliš velký a příliš
různorodý urbanistický obvod. V původní ZSJ zůstává tradiční městská zástavba, do nové ZSJ se vyčleňuje většina panelové sídlištní
zástavby na severním okraji města. Název podle místní části Klínky a polohy.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 591211 Náměšť nad Oslavou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32955 0 0 (UO 013-Z) Kozenec, která patří do části obce 41260 1 Náměšť nad Oslavou a leží na k.ú. 70156
4 Náměšť nad Oslavou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31462 5 0 (UO 004-O) Klínky pro zemědělské plochy v severní části ZSJ. Název
podle pomístního názvu, mohl by být také Nad Oslavou.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32956 8 0 (UO 039-O) Borovina-sever, která patří do části obce 16985 4 Borovina a leží na k.ú. 76973 8 Třebíč. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 16986 2 0 (UO 014-O) Sídliště Borovina pro zástavbu v severní a západní části ZSJ, která nemá charakter panelového
sídliště jako zbytek ZSJ. Název podle části obce Borovina a polohy.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32957 6 0 (UO 040-O) V Loučkách, která patří do části obce 16985 4 Borovina a leží na k.ú. 76973 8 Třebíč. Nová ZSJ se vyčleňuje z dílu 1 ZSJ 16975 7 1 (UO 003-O) Stařečka díl 1, která se nově mění na ZSJ 16975 7 0 (UO 003-O) Stařečka, ale nikdy do něj
nepatřila. Jde o lokalitu zcela nových rodinných domů, které mají číslování z části obce Borovina, ačkoli všechny okolní domy mají číslování z části obce Stařečka a území za hranicí k.ú. patří do části obce Řípov. S domy číslovanými z části obce Borovina tato lokalita vůbec nesousedí. Název podle názvu jediné ulice a současně názvem lokality pro bydlení.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32958 4 0 (UO 041-O) Týn-východ, která patří do části obce 16994 3 Týn a leží na k.ú. 76994 1 Týn u Třebíče. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 16996 0 0 (UO 024-Z) Za horou, pro zcela novou obytnou zástavbu v jižní části ZSJ. Název podle části obce Týn a polohy (nová lokalita nemá žádný samostatný název).
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32959 2 0 (UO 042-Z) U Týnského rybníka, která patří do části obce 16994 3 Týn a leží na k.ú. 76994 1 Týn u Třebíče. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16994 3 0 (UO 022-O) Týn, pro zemědělské plochy v severozápadní části ZSJ. Název podle rybníka.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32960 6 0 (UO 043-O) Pod Strážnou horou, která patří do části obce 41253 8 Horka-Domky a leží na k.ú. 76973 8 Třebíč.
Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 16975 7 2 (UO 003-O) Stařečka díl 2, pro zástavbu, která nepatří do části obce Stařečka. Je nevhodné, aby ve městě existovala ZSJ Stařečka a část obce Stařečka a byly různě vymezené, když rozdíl netvoří neodstranitelný přesah, způsobený chybným číslováním domů. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL,
které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991. Název podle ulice Pod Strážnou horou a podle polohy: Strážná hora se nachází v sousední,
jižněji položené ZSJ Horka.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32961 4 0 (UO 044-O) Židovská čtvrť, která patří do části obce 41254 6 Zámostí a leží na k.ú. 76991 6 Podklášteří. Nová ZSJ
se vytváří z dílu 2 ZSJ 16991 9 2 (UO 019-O) Podklášteří díl 2,pro zástavbu výrazně samostatné části obce (městské čtvrti), která byla v
letech 1890-1921 samostatnou obcí pod názvem Třebíč Židovská Obec. V letech 1930-1979 se neuvádí. Od 1.1.1980 se uvádí pod názvem Zámostí, z toho je zjevné, že při územní přípravě SLDB bylo zjištěno (jako v mnoha dalších případech v celé republice) samostatné číslování domů, název Židovská Obec byl však pro tehdejší městský národní výbor nepřijatelný, a proto vytvořili pro objektivně existující ale neevidovanou část obce umělý název Zámostí, který vyjadřuje polohu přes řeku vůči centru města. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991. Název podle oficiálního názvu městské památkové zóny Třebíčská židovská čtvrť.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32962 2 0 (UO 045-O) Sídliště Na Kopcích, která patří do části obce 41255 4 Nové Město a leží na k.ú. 76973 8 Třebíč. Nová
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ZSJ se vyčleňuje z dílu 2 ZSJ 16979 0 2 (UO 007-O) Nové Dvory-východ díl 2, pro zcela novou bytovou zástavbu, výrazně prostorově
oddělenou, ve východní části ZSJ. Název podle názvu obytného projektu, podle ulice a podle školy.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32963 1 0 (UO 046-O) Brněnská, která patří do části obce 41255 4 Nové Město a leží na k.ú. 76973 8 Třebíč. Nová ZSJ se
vytváří z většího ze dvou polygonů dílu 2 ZSJ 16979 0 2 (UO 007-O) Nové Dvory-východ díl 2, pro zástavbu, která patří do jiné části obce. Pokud by ZSJ nebyla vytvořena, nebylo by nikdy v budoucnosti možno rozdělit statistické údaje za dva polygony. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991. Název podle
ulice.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32964 9 0 (UO 047-O) Modřínová, která patří do části obce 41255 4 Nové Město a leží na k.ú. 76973 8 Třebíč. Nová ZSJ se
vytváří z menšího ze dvou polygonů dílu 2 ZSJ 16979 0 2 (UO 007-O) Nové Dvory-východ díl 2, pro zástavbu, která patří do jiné části
obce. Pokud by ZSJ nebyla vytvořena, nebylo by nikdy v budoucnosti možno rozdělit statistické údaje za dva polygony. Název podle ulice.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32965 7 0 (UO 048-O) Dukovanská, která patří do části obce 41252 0 Nové Dvory a leží na k.ú. 76973 8 Třebíč. Nová ZSJ se
vyčleňuje z dílu 1 ZSJ 16978 1 1 (UO 006-O) Nové Dvory-západ díl 1 pro výrazně odlišnou zástavbu panelového sídliště v severní části
ZSJ. Název podle ulice.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32966 5 0 (UO 049-O) Obránců míru, která patří do části obce 41252 0 Nové Dvory a leží na k.ú. 76973 8 Třebíč. Nová ZSJ
se vyčleňuje z dílu 1 ZSJ 16978 1 1 (UO 006-O) Nové Dvory-západ díl 1 pro výrazně odlišnou zástavbu panelového sídliště v centrální
části ZSJ. Název podle ulice.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32967 3 0 (UO 050-O) Wolkerova, která patří do části obce 41252 0 Nové Dvory a leží na k.ú. 76973 8 Třebíč. Nová ZSJ se
vyčleňuje z dílu 1 ZSJ 16978 1 1 (UO 006-O) Nové Dvory-západ díl 1 pro zástavbu oddělenou od zbytku ZSJ novou ZSJ 32966 5 0 (UO
049-O)Obránců míru Název podle ulice.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32968 1 0 (UO 051-O) Branka-Brněnská, která patří do části obce 41255 4 Nové Město a leží na k.ú. 76973 8 Třebíč. Nová
ZSJ se vytváří z největšího polygonu dílu 2 ZSJ 16978 1 2 (UO 006-O)Nové Dvory-západ díl 2, pro zástavbu, která patří do jiné části
obce,pro zlepšení skladebnosti územního členění města. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991. Díl 2 ovšem nezaniká, protože je tvořen dvěma malými polygony,
představujícími chybné číslování domů. Název podle dvou ulic.

Okres 6105 Žďár nad Sázavou
V okrese 6105 Žďár nad Sázavou, v obci 596060 Líšná, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32629 1 0 Ve Smrčinách, která patří do části obce 08502 2 Líšná a leží na k.ú. 68502 0 Líšná. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08502 2 0 Líšná pro zástavbu prostorově oddělených místních částí Ve Smrčinách a Hamr v jižní části ZSJ.
V okrese 6105 Žďár nad Sázavou, v obci 596418 Petráveč, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32630 5 0 Domky, která patří do části obce 11966 1 Petráveč a leží na k.ú. 71966 8 Petráveč. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 11966 1 0 Petráveč pro zástavbu výrazně prostorově oddělené místní části Domky (včetně malé místní části Děkanův
Dvůr). Zástavba plynule navazuje na zástavbu města Velké Meziříčí, leží v nejsevernější části ZSJ a od zbytku obce je oddělena dálnicí.
Na webových stránkách se uvádí členění obce na Petráveč a Petráveč-Domky.
V okrese 6105 Žďár nad Sázavou, v obci 596973 Velká Bíteš, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32969 0 0 (UO 023-Z) U dálnice, která patří do části obce 41302 0 Velká Bíteš a leží na k.ú. 77821 4 Velká
Bíteš. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17822 5 0 (UO 003-P) Za loukama (nově Jihlavská) pro zemědělské plochy v jižní části ZSJ.
V okrese 6105 Žďár nad Sázavou, v obci 595209 Žďár nad Sázavou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32970 3 0 (UO 042-O) Libická, která patří do části obce 41282 1 Žďár nad Sázavou 3 a leží na k.ú.
79523 2 Město Žďár. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19540 5 0 (UO 018-O) Brodská-sever, pro zcela novou a výrazně odlišnou zástavbu (rodinné domy, nikoliv panelové sídliště) v severní části ZSJ. Název podle ulice.
V okrese 6105 Žďár nad Sázavou, v obci 595209 Žďár nad Sázavou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32971 1 0 (UO 043-R) U stadionu, která patří do části obce 41280 5 Žďár nad Sázavou 1 (nikoliv
41284 8 Žďár nad Sázavou 5 jako zbytek ZSJ) a leží na k.ú. 79523 2 Město Žďár. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19525 1 0 (UO 003-O)
Vysočany, pro výrazně odlišnou zástavbu (vybavenost, nikoliv obytná zástavba) v západní části ZSJ, která navíc patří do jiné městské
čtvrti (části obce). Název podle polohy u stadionu a charakteristiky zástavby.
V okrese 6105 Žďár nad Sázavou, v obci 595209 Žďár nad Sázavou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32972 0 0 (UO 044-V) Strojírenská, která patří do části obce 41280 5 Žďár nad Sázavou 1 (nikoliv
41286 4 Žďár nad Sázavou 6 jako zbytek ZSJ) a leží na k.ú. 79523 2 Město Žďár. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19536 7 0 (UO 014-O)
Přednádraží, pro výrazně odlišnou zástavbu (občanská vybavenost, nikoliv panelové sídliště)v západní části ZSJ, která navíc patří do jiné městské čtvrti (části obce). Název podle ulice.
V okrese 6105 Žďár nad Sázavou, v obci 595209 Žďár nad Sázavou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32984 3 0 (UO 045-O) Žižkova, která patří do části obce 41280 5 Žďár nad Sázavou 1 (nikoliv 41282
1 Žďár nad Sázavou 3 jako zbytek ZSJ) a leží na k.ú. 79523 2 Město Žďár. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19540 5 0 (UO 018-O) Brodská-sever, pro výrazně odlišnou zástavbu (širší součást centra, nikoliv panelové sídliště) ve východní části ZSJ, která navíc patří do jiné
městské čtvrti (části obce). Název podle ulice.

Okres 6201 Blansko
V okrese 6201 Blansko, v obci 581283 Blansko, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32857 0 0 (UO 026-P) U Starohraběcí Huti, která patří do části obce 41153 1 Blansko a leží na k.ú. 67945 3 Lažánky u
Blanska. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00505 3 0 (UO 005-P) U Svitavy, kde tvoří malý druhý polygon na k.ú. 67945 3 Lažánky u Blanska. Název podle sousední ZSJ Starohraběcí Huť.
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V okrese 6201 Blansko, v obci 581372 Boskovice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32858 8 0 (UO 024-O) Pod oborou-Mánesova, která patří do části obce 41155 8 Boskovice a leží na k.ú. 60832 7
Boskovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00841 9 0 (UO 010-O) Pod oborou (nově Sídliště Pod oborou), pro zástavbu v jižní a západní
části ZSJ, které není zástavbou panelového sídliště v severovýchodní části ZSJ. Název dosavadní ZSJ doplněn o název ulice.
V okrese 6201 Blansko, v obci 581496 Černá Hora, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32563 5 0 Skleníky-Selkov, která patří do části obce 01982 8 Černá Hora a leží na k.ú. 61982 5 Černá Hora. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 01982 8 0 Černá Hora pro odloučenou zástavbu dvou částí obce Selkov (bývalý dvůr) a Skleníky (nová zástavba v místě bývalých skleníků) v západní části ZSJ. Název by mohl být také U Selkova, který společně s názvem Skleníky je názvem
dvou nejvýznamnějších ulic v nové zástavbě.
V okrese 6201 Blansko, v obci 581917 Letovice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32859 6 0 (UO 036-N) Na Chlumské, která patří do části obce 10685 2 Novičí a leží na k.ú. 70685 0 Novičí. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 10685 2 0 (UO 015-N) Novičí, pro zástavbu prostorově oddělené místní části Na Chlumecké v severní části ZSJ, která
tvoří významný přesah přes hranici k.ú. části obce Chlum. Název podle názvu místní části - 1924 Na Chlumsku, nyní v GEONAMES Na
Chlumské.
V okrese 6201 Blansko, v obci 582310 Sebranice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32564 3 0 Vaculka, která patří do části obce 14640 4 Sebranice a leží na k.ú. 74640 1 Sebranice u Boskovic. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 14640 4 0 Sebranice pro zástavbu místní části Vaculka ve východní části ZSJ.
V okrese 6201 Blansko, v obci 582484 Šošůvka, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32565 1 0 Ke Sloupu, která patří do části obce 16293 1 Šošůvka a leží na k.ú. 76293 8 Šošůvka. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 16293 1 0 Šošůvka pro zástavbu souvisle přesahující ze sousední obce Sloup v západní části ZSJ.

Okres 6202 Brno-město
V okrese 6202 Brno-město, v obci 582786 Brno, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32860 0 0 (UO 295-O) U vodárny, která patří do části obce 41192 2 Žabovřesky a leží na k.ú. 61047 0 Žabovřesky. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 01049 9 0 (UO 050-O) Žabovřesky-sever, pro zástavbu v severní a západní části ZSJ, které není zástavbou
panelového sídliště v jihovýchodní části ZSJ. Název podle vodárny.
V okrese 6202 Brno-město, v obci 582786 Brno, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32861 8 0 (UO 296-O) Teyschlova, která patří do části obce 41174 4 Bystrc a leží na k.ú. 61177 8 Bystrc. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 01182 7 0 (UO 183-O) Vejrostova, pro zástavbu sídlištního typu v západní části ZSJ. Název podle ulice na návrh
magistrátu.
V okrese 6202 Brno-město, v obci 582786 Brno, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32862 6 0 (UO 297-O) Foltýnova, která patří do části obce 41174 4 Bystrca leží na k.ú. 61177 8 Bystrc. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 01182 7 0 (UO 183-O) Vejrostova, pro zástavbu převážně sídlištního typu v jižní části ZSJ. Název podle návrhu magistrátu.
V okrese 6202 Brno-město, v obci 582786 Brno, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32863 4 0 (UO 298-O) Kamechy-východ, která patří do části obce 41174 4 Bystrc a leží na k.ú. 61177 8 Bystrc. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 01182 7 0 (UO 183-O) Vejrostova, pro zcela novou zástavbu lokality Kamechy (část na k.ú. Bystrc) v západní
části ZSJ. Název podle lokality.
V okrese 6202 Brno-město, v obci 582786 Brno, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32864 2 0 (UO 299-O) Kamechy-západ, která patří do části obce 19567 7 Žebětín a leží na k.ú. 79567 4 Žebětín. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19567 7 0 (UO 273-O) Žebětín, pro zcela novou zástavbu lokality Kamechy (část na k.ú. Žebětín) ve východní
části ZSJ. Název podle lokality a návrhu magistrátu.

Okres 6203 Brno-venkov
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 582808 Babice u Rosic, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32566 0 0 U Zastávky, která patří do části obce 00070 1 Babice u Rosic a leží na k.ú. 60070 9 Babice u Rosic. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00070 1 0 Babice u Rosic pro zástavbu, která tvoří souvislý přesah zástavby obce Zastávka v lokalitě
Nivky, je výrazně prostorově oddělená od ostatní zástavby obce a leží v severní části ZSJ. Název by mohl být také Babice u RosicNivky, ale tento název není doložen.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 582956 Dolní Kounice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32567 8 0 Za lomem, která patří do části obce 02928 9 Dolní Kounice a leží na k.ú. 62928 6 Dolní Kounice.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02928 9 0 Dolní Kounice pro prostorově oddělenou zástavbu v západní části ZSJ.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 582956 Dolní Kounice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32568 6 0 Stráně, která patří do části obce 02928 9 Dolní Kounice a leží na k.ú. 62928 6 Dolní Kounice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02928 9 0 Dolní Kounice pro prostorově oddělenou zástavbu ve východní části ZSJ.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 595527 Dolní Loučky, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32569 4 0 Mezihoří, která patří do části obce 02966 1 Dolní Loučky a leží na k.ú. 62966 9 Dolní Loučky. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02966 1 0 Dolní Loučky pro prostorově oddělenou zástavbu místní části Mezihoří v jihovýchodní části ZSJ.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 595527 Dolní Loučky, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32570 8 0 Nad kostelem, která patří do části obce 02966 1 Dolní Loučky a leží na k.ú. 62966 9 Dolní Loučky.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02966 1 0 Dolní Loučky pro prostorově oddělenou zástavbu, která představuje pokračování souvislé zástavby sousední obce Horní Loučky v severozápadní části ZSJ. Název podle polohy a podle pomístního názvu Nadkostelní, mohl by být
také U Horních Louček.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 595667 Horní Loučky, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32571 6 0 Vrbka, která patří do části obce 04341 9 Horní Loučky a leží na k.ú. 64341 6 Horní Loučky. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04341 9 0 Horní Loučky pro zástavbu malé, ale prostorově výrazně oddělené místní části Vrbka v severozápadní části ZSJ.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583189 Jiříkovice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32572 4 0 Rohlenka, která patří do části obce 06109 3 Jiříkovice a leží na k.ú. 66109 1 Jiříkovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06109 3 0 Jiříkovice pro malou, ale prostorově výrazně oddělenou místní část Rohlenka v severní části ZSJ.
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V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583227 Kovalovice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32573 2 0 Stará Pošta, která patří do části obce 07128 5 0 Kovalovice a leží na k.ú. 67128 2 Kovalovice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07128 5 0 Kovalovice pro malou, ale prostorově výrazně oddělenou místní část Stará Pošta (1924 Pozořická
Pošta) s hotelem a restaurací při silnici v jižní části ZSJ.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583391 Modřice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32574 1 0 Průmyslová zóna Modřice, která patří do části obce 09793 4 Modřice a leží na k.ú. 69793 1 Modřice.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09793 4 0 Modřice pro zástavbu průmyslové zóny v jižní části ZSJ.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583391 Modřice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32575 9 0 Modřice-jih, která patří do části obce 09793 4 Modřice a leží na k.ú. 69793 1 Modřice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09793 4 0 Modřice pro převážně novou zástavbu rodinných domů v nejjižnější části ZSJ, oddělenou průmyslovou zónou
od vlastního města.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583391 Modřice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32576 7 0 Komerční zóna Modřice-východ, která patří do části obce 09793 4 Modřice a leží na k.ú. 69793 1 Modřice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09793 4 0 Modřice pro zástavbu komerční a zábavní zóny v nejvýchodnější části ZSJ.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583413 Moravany, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32577 5 0 Moravany-východ, která patří do části obce 09850 7 Moravany a leží na k.ú. 69850 4 Moravany u Brna.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09850 7 0 Moravany pro zcela novou a další předpokládanou novou zástavbu v severovýchodní části
ZSJ, navazující na novou zástavbu ve městě Brně, v rámci k.ú. Horní Heršpice - ZSJ Lány.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583545 Omice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32578 3 0 Kývalka, která patří do části obce 11119 8 Omice a leží na k.ú.71119 5 Omice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 11119 8 Omice pro zástavbu malé, ale velice významné místní části Kývalka, která je prostorově zcela oddělena od zástavby obce
Omice a představuje významnou lokalitu při dálnici D1 na trase Praha-Brno v severní části ZSJ.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583600 Ostrovačice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32579 1 0 Ostrovačice-za dálnicí, která patří do části obce 11610 6 Ostrovačice a leží na k.ú. 71610 3 Ostrovačice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11610 6 0 Ostrovačice pro rozptýlenou zástavbu na východ od dálnice, zahrnuje západní část
areálu Velká cena (východní část areálu tvoří ZSJ Velká cena v městě Brně) a leží ve východní části ZSJ.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583634 Podolí, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32580 5 0 Podolí-průmyslový obvod, která patří do části obce 12425 7 Podolí a leží na k.ú. 72425 4 Podolí u Brna.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12425 7 0 Podolí pro zástavbu průmyslové zóny v nejzápadnější části ZSJ.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583669 Popůvky, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32581 3 0 Popůvky-sever, která patří do části obce 12587 3 Popůvky a leží na k.ú. 72587 1 Popůvky u Brna. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12587 3 0 Popůvky pro zástavbu v severní části ZSJ, která zahrnuje jednak velké množství nových rodinných
domů, jednak původní chatovou oblast na sever od nich.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583758 Rajhrad, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32582 1 0 Čeladice-Klášter, která patří do části obce 13892 4 Rajhrad a leží na k.ú. 73892 1 Rajhrad. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 13892 4 0 Rajhrad pro zástavbu na východ od náhonu ve východní části ZSJ, která zahrnuje jednak místní část Čeladice(bývalá zaniklá obec) a zástavbu kolem kláštera.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 549894 Skryje, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32583 0 0 Mezibrodí, která patří do části obce 04342 7 Skryje a leží na k.ú. 64342 4 Skryje. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ dílu 04342 7 1 Skryje díl 1 pro zástavbu malé,ale prostorově výrazně oddělené lokality Mezibrodí v nejjižnější části ZSJ(na jih od
části obce Boudy).
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 584223 Zbýšov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32584 8 0 Čtvrť Sička, která patří do části obce 19211 2 Zbýšov a leží na k.ú. 79211 0 Zbýšov u Oslavan. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19211 2 0 Zbýšov pro zástavbu v lokalitě, která se nazývá Čtvrť Sička (název UVP) poblíž zrušeného dolu Jindřich II v severovýchodní části ZSJ. Nová ZSJ zahrnuje i areál zrušených dolů Jindřich II a Antonín.

Okres 6204 Břeclav
V okrese 6204 Břeclav, v obci 584584 Krumvíř, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32585 6 0 Rovinský Dvůr, která patří do části obce 07521 3 Krumvíř a leží na k.ú. 67521 1 Krumvíř. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07521 3 0 Krumvíř pro zástavbu malé, ale prostorově výrazně oddělené místní části Rovinský Dvůr ve východní části ZSJ.
V okrese 6204 Břeclav, v obci 584649 Mikulov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32865 1 0 (UO 020-O) U bažantnice, která patří do části obce 41213 9 Mikulov a leží na k.ú. 69419 3 Mikulov na Moravě.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09422 6 0 (UO 004-N) Valtická, pro zcela novou zástavbu mezi jižním okrajem města a silničním obchvatem v západní části ZSJ. Název podle Mikulovské bažantnice (za obchvatem).
V okrese 6204 Břeclav, v obci 585009 Velké Němčice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32586 4 0 Boudky, která patří do části obce 17922 1 Velké Němčice a leží na k.ú. 77922 9 Velké Němčice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17922 1 0 Velké Němčice pro zástavbu malé, ale prostorově výrazně oddělené místní části Boudky v severozápadní části ZSJ.

Okres 6205 Hodonín
V okrese 6205 Hodonín, v obci 586196 Hrubá Vrbka, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32587 2 0 U Malé Vrbky, která patří do části obce 04860 7 Hrubá Vrbka a leží na k.ú. 64860 4 Hrubá Vrbka. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04860 7 0 Hrubá Vrbka pro souvislou zástavbu přesahující ze sousední obce Malá Vrbka v severozápadní části ZSJ.
V okrese 6205 Hodonín, v obci 586218 Javorník, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32588 1 0 Petruchův Mlýn, která patří do části obce 05790 8 Javorník a leží na k.ú. 65790 5 Javorník nad Veličkou. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05790 8 0 Javorník pro zástavbu malé, ale prostorově oddělené místní části Petruchův Mlýn (doložena 1924)v
severovýchodní části ZSJ.
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V okrese 6205 Hodonín, v obci 586251 Kelčany, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32589 9 0 Kelčany-průmyslový areál, která patří do části obce 06477 7 Kelčany a leží na k.ú. 66477 4 Kelčany. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06477 7 0 Kelčany pro zástavbu prostorově oddělené "samostatné části", kterou tvoří "průmyslový areál" (citováno z webových stránek obce) ve východní části ZSJ.
V okrese 6205 Hodonín, v obci 586528 Rohatec, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32590 2 0 Na Kopci, která patří do části obce 14038 4 Rohatec a leží na k.ú. 74038 1 Rohatec. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 14038 4 0 Rohatec pro zástavbu výrazně oddělené zástavby ve východní části ZSJ. Lokalita Na Kopci je citována na webových
stránkách obce.
V okrese 6205 Hodonín, v obci 586684 Tvarožná Lhota, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32591 1 0 Lučina, která patří do části obce 17198 1 Tvarožná Lhota a leží na k.ú. 77198 8 Tvarožná Lhota.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17198 1 0 Tvarožná Lhota pro zástavbu rozsáhlé rekreační oblasti Lučina v jihovýchodní části ZSJ.

Okres 6206 Vyškov
V okrese 6206 Vyškov, v obci 593125 Ježkovice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32592 9 Ježkovice-u kostela, která patří do části obce 05948 0 Ježkovice a leží na k.ú. 65948 7 Ježkovice na Moravě.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05948 0 0 Ježkovice pro prostorově oddělenou zástavbu v jihovýchodní části ZSJ.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 593419 Nesovice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32593 7 0 Nové Zámky-jih, která patří do části obce 10374 8 Nesovice a leží na k.ú. 70374 5 Nesovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10374 8 0 Nesovice pro zástavbu, která zřejmě historicky patřila do Nových Zámků nikoliv do Nesovic. Je to patrné jednak ze starých map, jednak z porovnání vývoje počtu obyvatel 1980-1991-2001:Nesovice měly 540-515-621 obyvatel, Nové Zámky 349340-169 obyvatel. Je zřejmé, že dokud se dělalo SLDB ve formě soupisu domů v obci, místní lidé věděli, které domy patří do Nesovic a
které do Nových Zámků. V roce 2001 domy a lidé byli sečteni podle grafického zákresu hranic, který je zřejmě nesprávný. Nová ZSJ je
vhodnějším řešením, nežli pouhá změna hranic, navíc jde skutečně o prostorově oddělenou zástavbu v jihovýchodní části ZSJ Nesovice.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 593427 Nevojice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32594 5 0 Tabule, která patří do části obce 10433 7 Nevojice a leží na k.ú. 70433 4 Nevojice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 10433 7 0 Nevojice pro zástavbu na sever od řeky Litavy v severní části ZSJ, v GEONAMES se vyskytuje název pozemkové trati
Tabula, ale na webových stránkách obce je uváděna lokalita Tabule,na Tabuli, apod.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 550132 Olšany, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32595 3 0 U Habrovan, která patří do části obce 03641 2 Olšany a leží na k.ú. 63641 0 Olšany. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 03641 2 0 Olšany pro zástavbu oddělenou od zástavby Olšan a souvisle navazující na zástavbu sousední obce Habrovany v jižní
části ZSJ.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 553972 Rybníček, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32596 1 0 Trpinka, která patří do části obce 09266 5 Rybníček a leží na k.ú. 69266 2 Rybníček. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 09266 5 0 Rybníček pro zástavbu místní části Trpinka v severozápadní části ZSJ.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32866 9 0 (UO 037-O) Křečkovice, která patří do části obce 41268 6 Křečkovice a leží na k.ú. 78857 1 Vyškov. Nová ZSJ
se vytváří z dílu 2 ZSJ 18864 6 2 (UO 008-O) Brňany-Křečkovice díl 2, pro zástavbu části obce Křečkovice a svým vymezením i názvem
je s touto částí obce shodná.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32867 7 0 (UO 038-O) Havlíčkova, která patří do části obce 41270 8 Vyškov-Předměstí a leží na k.ú. 78857 1 Vyškov.
Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 18870 1 2 (UO 014-O) U nádraží díl 2, pro zástavbu ve východní části ZSJ, která patří do části obce
Vyškov-Předměstí. Název podle ulice.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32868 5 0 (UO 039-O) Na Hraničkách, která patří do části obce 18875 1 Dědice a leží na k.ú. 78857 1 Vyškov. Nová ZSJ
se vytváří z dílu 1 ZSJ 18873 5 1 (UO 017-O) Za nádražím díl 1, pro souvislou zástavbu v severní části ZSJ. Název podle ulice Na Hraničkách, podobá se názvu sousední ZSJ Sídliště Hraničky.

Okres 6207 Znojmo
V okrese 6207 Znojmo, v obci 593753 Bítov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32597 0 0 Bítov-chatová oblast, která patří do části obce 00486 3 Bítova leží na k.ú. 60486 1 Bítov. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 00486 3 0 Bítov pro rozsáhlou chatovou zástavbu při Vranovské přehradě a také za řekou Dyjí v jižní části ZSJ.
V okrese 6207 Znojmo, v obci 594113 Hostěradice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32598 8 0 Chlupice-u Hostěradic, která patří do části obce 04568 3 Chlupice a leží na k.ú. 64568 1 Chlupice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04568 3 0 Chlupice pro zástavbu, která tvoří přesah souvislé zástavby sídla Hostěradice přes hranice k.ú. ve
východní části ZSJ.
V okrese 6207 Znojmo, v obci 594156 Hrušovany nad Jevišovkou, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32599 6 0 Na Pastvinách, která patří do části obce 04880 1 Hrušovany nad Jevišovkou a leží na k.ú.
64880 9 Hrušovany nad Jevišovkou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04880 1 0 Hrušovany nad Jevišovkou pro zástavbu malé, ale prostorově výrazně oddělené části obce Na Pastvinách (1924 Na Pastvinách, Haidhof) v nejsevernější části ZSJ.
V okrese 6207 Znojmo, v obci 594164 Chvalatice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32600 3 0 Chvalatice-chatová oblast, která patří do části obce 05488 7 Chvalatice a leží na k.ú. 65488 4 Chvalatice.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05488 7 0 Chvalatice pro rozsáhlou chatovou zástavbu při Vranovské přehradě v jižní části ZSJ.
V okrese 6207 Znojmo, v obci 594326 Lančov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32601 1 0 Lančov-chatová oblast, která patří do části obce 07889 1 Lančov a leží na k.ú. 67889 9 Lančov. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 07889 1 0 Lančov pro rozsáhlou chatovou zástavbu při Vranovské přehradě v severozápadní, severní a východní části
ZSJ.
V okrese 6207 Znojmo, v obci 594580 Onšov, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32602 0 0 Onšov-chatová oblast, která patří do části obce 11137 6 Onšov a leží na k.ú. 71137 3 Onšov na Moravě. No-
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vá ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11137 6 0 Onšov pro rozsáhlou chatovou zástavbu při Vranovské přehradě v severozápadní a západní části
ZSJ.
V okrese 6207 Znojmo, v obci 594598 Oslnovice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32603 8 0 Oslnovice-chatová oblast, která patří do části obce 11320 4 Oslnovice a leží na k.ú. 71320 1 Oslnovice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11320 4 0 Oslnovice pro rozsáhlou chatovou zástavbu při Vranovské přehradě ve východní a jižní části ZSJ.
V okrese 6207 Znojmo, v obci 594636 Podhradí nad Dyjí, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32604 6 0 Podhradí nad Dyjí-chatová oblast, která patří do části obce 12378 1 Podhradí nad Dyjí a leží na
k.ú. 72378 9 Podhradí nad Dyjí. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12378 1 0 Podhradí nad Dyjí pro rozsáhlou chatovou zástavbu při Vranovské přehradě v severovýchodní části ZSJ.
V okrese 6207 Znojmo, v obci 594806 Starý Petřín, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32605 4 0 Jazovice-chatová oblast, která patří do části obce 15510 1 Jazovice a leží na k.ú. 75510 9 Jazovice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15510 1 0 Jazovice pro rozsáhlou chatovou zástavbu při Vranovské přehradě v severní a severozápadní části
ZSJ.
V okrese 6207 Znojmo, v obci 594890 Štítary, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32606 2 0 Štítary-chatová oblast, která patří do části obce 16387 2 Štítary a leží na k.ú. 76387 0 Štítary na Moravě. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16387 2 0 Štítary pro rozsáhlou chatovou zástavbu při Vranovské přehradě v jihozápadní části ZSJ.
V okrese 6207 Znojmo, v obci 595039 Valtrovice, s účinností od 15.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32607 1 0 Sídliště, která patří do části obce 17674 5 Valtrovice a leží na k.ú. 77674 2 Valtrovice. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 17674 5 0 Valtrovice pro zástavbu malé, ale prostorově výrazně oddělené části obce Sídliště (na webových stránkách jako "lokalita Sídliště") v nejsevernější části ZSJ.
V okrese 6207 Znojmo, v obci 595098 Vranov nad Dyjí, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32608 9 0 Na Pláži, která patří do části obce 18541 8 Vranov nad Dyjí a leží na k.ú. 78541 5 Vranov nad Dyjí.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 18541 8 0 Vranov nad Dyjí pro relativně málo rozsáhlou, ale z hlediska celkové zástavby okolí Vranovské
přehrady velmi významnou chatovou a zejména rekreační zástavbu na protilehlém břehu přehradní nádrže v severní části ZSJ.

Okres 7101 Jeseník
V okrese 7101 Jeseník, v obci 524891 Bernartice, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32541 4 0 Horní Heřmanice-u nádraží, která patří do části obce 00284 4 Horní Heřmanice a leží na k.ú. 60284 1 Horní
Heřmanice u Bernartic. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00284 4 0 Horní Heřmanice pro odloučenou zástavbu při nádraží v západní části
ZSJ.
V okrese 7101 Jeseník, v obci 525227 Bílá Voda, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32542 2 0 Kamenička-u Bílé Vody, která patří do části obce 00402 2 Kamenička a leží na k.ú. 60402 0 Kamenička u Bílé
Vody. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00402 2 0 Kamenička pro přesah souvislé zástavby části obce 41461 1 Městys Bílá Voda přes
hranice k.ú., oddělené od zástavby vlastního sídla Kamenička.
V okrese 7101 Jeseník, v obci 536148 Javorník, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32543 1 0 Račí Údolí, která patří do části obce 41464 6 Javorník a leží na k.ú. 65792 1 Javorník-město. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05792 4 0 Město Javorník pro zástavbu malé, ale prostorově výrazně oddělené místní části Račí Údolí (v roce 1924 Rakovec,Krebsgrund) v jižní části ZSJ. Zástavba v této lokalitě přesahuje ale také na k.ú. 65795 6 Javorník-ves (rovněž část obce 41464 6
Javorník) a na území obce 541214 Uhelná, tyto budovy ovšem nejsou součástí nové ZSJ.
V okrese 7101 Jeseník, v obci 541249 Vápenná, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32544 9 0 Zelená Hora, která patří do části obce 17690 7 Vápenná a leží na k.ú. 77690 4 Vápenná. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17690 7 0 Vápenná pro zástavbu místní části Zelená Hora (v roce 1924 Zelená Hora, Grünberg) v severovýchodní části ZSJ.

Okres 7102 Olomouc
V okrese 7102 Olomouc, v obci 500801 Blatec, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32545 7 0 Kocanda, která patří do části obce 00520 7 Blatec a leží na k.ú.60520 4 Blatec. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
00520 7 0 Blatec pro prostorově odloučenou zástavbu za tratí ve východní části ZSJ, která navazuje na zástavbu sousední obce Kožušany-Tážaly. Název Kocanda se vyskytuje v nabídkách prodeje nových rodinných domů,v GEONAMES je pouze pomístní název U
Kocandy, možný název by teoreticky mohl být i Blatec-za tratí.
V okrese 7102 Olomouc, v obci 503444 Litovel, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32869 3 0 (UO 030-P) Průmyslová zóna Litovel-Víska, která patří do části obce 03719 2 Víska a leží na k.ú. 63719 0
Víska u Litovle. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03719 2 0 (UO 019-N) Víska, pro zástavbu průmyslové zóny v jižní části ZSJ. Název doložen v seznamu průmyslových zón (součást Průmyslové zóny Litovel).
V okrese 7102 Olomouc, v obci 503444 Litovel, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32870 7 0 (UO 031-P) Průmyslová zóna Litovel-Nasobůrky, která patří do části obce 03717 6 Nasobůrky a leží na k.ú.
63717 3 Nasobůrky. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30680 1 0 (UO 026-Z) Nasobůrky-sever, pro zástavbu průmyslové zóny v severozápadní části ZSJ. Název doložen v seznamu průmyslových zón (součást Průmyslové zóny Litovel).
V okrese 7102 Olomouc, v obci 503444 Litovel, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32871 5 0 (UO 032-Z) Nasobůrky-západ, která patří do části obce 03717 6 Nasobůrky a leží na k.ú. 63717 3 Nasobůrky.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30680 1 0 (UO 026-Z) Nasobůrky-sever, pro zemědělské plochy v západní části ZSJ, které byly vytvořením nové ZSJ 32870 7 0 (UO 031-P) Průmyslová zóna Litovel-Nasobůrky odděleny od zbytku ZSJ.
V okrese 7102 Olomouc, v obci 500496 Olomouc, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32872 3 0 (UO 089-P) Průmyslová zóna Hodolany, která patří do části obce 11087 6 Hodolany a leží na k.ú. 71087 3
Hodolany. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11087 6 0 (UO 038-O) Hodolany, pro zástavbu průmyslové zóny ve východní části ZSJ. Název doložen v seznamu průmyslových zón (nazývá se občas i Průmyslová zóna Pavelkova), tato zóna, na rozdíl od dalších, je již naplněna a celkově svým obsahem a vymezením stabilizována.
V okrese 7102 Olomouc, v obci 504785 Paseka, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32546 5 0 Paseka-u sanatoria, která patří do části obce 11816 8 Paseka a leží na k.ú. 71816 5 Paseka u Šternberka.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ dílu 11816 8 1 Paseka díl 1 pro prostorově odloučenou zástavbu v blízkosti sanatoria v severní části ZSJ.
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V okrese 7102 Olomouc, v obci 505587 Uničov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32873 1 0 (UO 024-P) Průmyslový obvod, která patří do části obce 41375 5 Uničov a leží na k.ú. 77450 2 Uničov. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17458 1 0 (UO 009-Z) U trati, pro zástavbu průmyslového charakteru v jižní části ZSJ.

Okres 7103 Prostějov
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589322 Brodek u Prostějova, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32547 3 0 U Sněhotic, která patří do části obce 01273 4 Brodek u Prostějova a leží na k.ú. 61273 1 Brodek u Prostějova. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 01273 4 0 Brodek u Prostějova pro souvislý přesah zástavby části obce Sněhotice přes
hranice k.ú. v obci, v západní části ZSJ.
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589594 Kladky, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32548 1 0 Bělá, která patří do části obce 06492 1 Kladky a leží na k.ú.66492 8 Kladky. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
06492 1 0 Kladky pro zástavbu malé místní části Bělá v jižní části ZSJ.
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589624 Konice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32549 0 0 Trávníky, která patří do části obce 02439 2 Křemenec a leží na k.ú. 62439 0 Křemenec. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 02439 2 0 Křemenec pro zástavbu prostorově oddělené místní části Trávníky ve východní části ZSJ.
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589659 Kralice na Hané, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32550 3 0 Kralický Háj, která patří do části obce 07244 3 Kralice na Hané a leží na k.ú. 67244 1 Kralice na
Hané. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07244 3 0 Kralice na Hané pro zástavbu prostorově oddělené místní části, která se podle
GEONAMES nazývá Na Hrázi a tento název se vyskytuje v mapě, ale název UVP, název ČOV a název lokality pro výstavbu a prodej
domů na webových stránkách je Kralický Háj.

Okres 7104 Přerov
V okrese 7104 Přerov, v obci 513067 Černotín, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32551 1 0 Vápenky, která patří do části obce 02048 6 Černotín a leží na k.ú. 62048 3 Černotín. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 02048 6 0 Černotín pro zástavbu malé, ale prostorově výrazně odloučené místní části Vápenky v západní části ZSJ.
V okrese 7104 Přerov, v obci 514446 Lazníčky, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32552 0 0 Hýk-Pančava, která patří do části obce 07939 1 Lazníčky a leží na k.ú. 67939 9 Lazníčky. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 07939 1 0 Lazníčky pro zástavbu tří malých, ale prostorově odloučených místních částí Hýk, Hambálek a Pančava ve východní části ZSJ. Místní část Hambálek je z nich nejmenší, a proto se v názvu ZSJ neuvádí.
V okrese 7104 Přerov, v obci 514705 Lipník nad Bečvou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32874 0 0 (UO 018-Z) Benátky, která patří do části obce 41447 6 Lipník nad Bečvou I-Město a leží na k.ú.
68426 1 Lipník nad Bečvou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31556 7 0 (UO 006-Z) Ořechy, pro východní část velmi rozsáhlé a velmi řídce obydlené ZSJ. V centru západní části se nachází chatová oblast Ořechy s ulicí Ořechy, ve východní části jsou skupinky domů, které
tvoří místní část Benátky a ulici Venedik (zkomolený název pro Benátky).
V okrese 7104 Přerov, v obci 511382 Přerov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32875 8 0 (UO 050-N) Výmyslov-jih, která patří do části obce 41428 0 Přerov VIII-Henčlov a leží na k.ú. 73471 3 Přerov. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 13493 7 2 (UO 023-D) Letiště díl 2, pro zástavbu, která je přesahem lokality Výmyslov přes hranice k.ú. (z
k.ú.Troubky nad Bečvou na k.ú. Přerov), lokalita Výmyslov je ovšem sama zpětným přesahem přes hranice k.ú. (z k.ú. Přerov na k.ú.
Troubky). Nová ZSJ zahrnuje několik budov, které nepatří do areálu letiště a mají v adrese ulici Výmyslov. Obě ZSJ - Výmyslov a Výmyslov-jih patří do části obce Přerov VIII-Henčlov, se kterou ovšem územně nesousedí, jsou od Henčlova odděleny k.ú. Troubky nad
Bečvou, které patří do obce Troubky.
V okrese 7104 Přerov, v obci 520420 Veselíčko, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32553 8 0 Vicínov, která patří do části obce 18086 6 Veselíčko a leží na k.ú. 78086 3 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 18086 6 0 Veselíčko pro zástavbu malé místní části Vicínov v západní části ZSJ.

Okres 7105 Šumperk
V okrese 7105 Šumperk, v obci 530727 Brníčko, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32554 6 0 Brníčko-sever, která patří do části obce 00993 8 Brníčko a leží na k.ú. 60993 5 Brníčko u Zábřeha. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 00993 8 0 Brníčko pro prostorově oddělenou zástavbu severní poloviny ZSJ. Zástavba části obce se historicky
skládala ze tří částí, které se v zástavbě stále odlišují: jižní část je bývalá ves Brné (od roku 1970 ZSJ 00994 6 0 Dolní Brníčko), střední
část s kostelem je zřejmě centrum bývalého městečka a severní část je bývalá ves Sluhoňov (tento název se vyskytuje v katastrální mapě). Střední a severní část se také nazývaly a stále se v katastrální mapě nazývají Horní Brníčko, ale zřejmě není vhodné tento název
obnovovat (musel by nahradit vžitý název ZSJ Brníčko).
V okrese 7105 Šumperk, v obci 553379 Dolní Studénky, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32555 4 0 Třemešek, která patří do části obce 41475 1 Králec a leží na k.ú. 63020 9 Dolní Studénky. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ dílu 03020 1 2 Dolní Studénky díl 2 pro prostorově oddělenou zástavbu místní části se zámkem Třemešek (potvrzeno 1924) ve východní části ZSJ.
V okrese 7105 Šumperk, v obci 570141 Drozdov, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32556 2 0 Drozdovská Pila, která patří do části obce 03261 1 Drozdov a leží na k.ú. 63261 9 Drozdov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03261 1 0 Drozdov pro prostorově výrazně oddělenou zástavbu místní části Drozdovská Pila (potvrzeno 1924) v západní
části ZSJ.
V okrese 7105 Šumperk, v obci 536113 Hynčina, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32557 1 0 Popelák-Zejfy, která patří do části obce 05041 5 Hynčina a leží na k.ú. 65041 2 Hynčina. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 05041 5 0 Hynčina pro prostorově výrazně oddělenou zástavbu dvou malých místních částí Popelák (1924 Aschengrund) a
Zejfy (1924 Zejpy, Seifern) a chaty v údolí Ospitského potoka v západní části ZSJ.
V okrese 7105 Šumperk, v obci 536521 Jindřichov, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32558 9 0 Jindřichov-sever, která patří do části obce 06036 4 Jindřichova leží na k.ú. 66038 8 Pleče. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 06036 4 0 Jindřichov pro prostorově oddělenou zástavbu v severní části ZSJ, která je mimo jiné oddělena od zbývající
části původní ZSJ hranicemi katastrálních území v rámci obce.
V okrese 7105 Šumperk, v obci 540226 Loučná nad Desnou, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32559 7 0 Červenohorské Sedlo, která patří do části obce 08707 6 Kouty nad Desnou a leží na k.ú. 68707 3
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Kouty nad Desnou. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08707 6 0 Kouty nad Desnou pro zástavbu malé,ale prostorově výrazně oddělené
místní části Červenohorské Sedlo ve východní části ZSJ.
V okrese 7105 Šumperk, v obci 540471 Mohelnice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32876 6 0 (UO 024-Z) Moravičanské jezero, která patří do části obce 41468 9 Mohelnice a leží na k.ú. 69803 2 Mohelnice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31563 0 0 (UO 008-Z) Morava, pro území ve východní části ZSJ, v blízkosti Moravičanského jezera, které je odlišné od zbytku ZSJ v západní části ZSJ, které pokračuje pod názvem Za cihelnou.
V okrese 7105 Šumperk, v obci 540471 Mohelnice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32877 4 0 (UO 025-Z) Nad dráhou, která patří do části obce 41468 9 Mohelnice a leží na k.ú. 69803 2 Mohelnice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31562 1 0 (UO 007-Z) Za sídlištěm, pro území,které není součástí současného sídelního útvaru Mohelnice.
Při té příležitosti se mění charakteristika ZSJ 31562 1 0 (UO 007-Z) Za sídlištěm na novou charakteristiku O-obytné plochy (charakteristiku Z-zemědělské plochy si ponechává nově vyčleněná nová ZSJ Nad dráhou).
V okrese 7105 Šumperk, v obci 540978 Ruda nad Moravou, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32560 1 0 Pustá-Na Drahách, která patří do části obce 14321 9 Hostice a leží na k.ú. 74321 6 Hostice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 14321 9 0 Hostice pro zástavbu dvou místních částí Pustá a Na Drahách (potvrzeny 1924) v severní části ZSJ.
V okrese 7105 Šumperk, v obci 553336 Třeština, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32561 9 0 Háj, která patří do části obce 17079 8 Třeština a leží na k.ú.77079 5 Třeština. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
17079 8 0 Třeština pro zástavbu malé, ale prostorově výrazně oddělené místní části Háj (1924 Hájský Mlýn) v západní části ZSJ. Lokalita Třeština-Háj je známá jezdeckými závody.
V okrese 7105 Šumperk, v obci 541222 Úsov, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32562 7 0 Malý Bezděkov, která patří do části obce 12529 6 Bezděkovu Úsova a leží na k.ú. 72529 3 Bezděkov u Úsova.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12529 6 0 Bezděkov u Úsova pro zástavbu místní části Malý Bezděkov (severní část, zvaná též Trávník),
prostorově oddělené od místní části Bezděkov u Úsova (jižní část, zvaná též Dědina). Názvy Malý Bezděkov a Bezděkov u Úsova jsou
doloženy z lexikonu 1924 a dále pak z dokumentu Program obnovy venkova - Bezděkov u Úsova (2006), kde jsou uvedeny i alternativní
názvy Trávník a Dědina.

Okres 7201 Kroměříž
V okrese 7201_Kroměříž, v obci 588491 Hulín, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32878 2 0 (UO 011-D) U nádraží, která patří do části obce 41245 7 Hulína leží na k.ú. 64930 9 Hulín. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31425 1 0 (UO 003-O) Za drahou, která se nově rozděluje na dvě ZSJ: zástavbu v blízkosti nádraží, která vytváří novou ZSJ
a obytnou část, která zůstává v dosavadní ZSJ, ale s novým názvem Holešovská.
V okrese 7201 Kroměříž, v obci 588512 Chropyně, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32879 1 0 (UO 009-O) Sídliště, která patří do části obce 41246 5 Chropyně a leží na k.ú. 65423 0 Chropyně. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31430 7 0 (UO 002-O) Díly, pro zástavbu sídliště. Sídliště nemá vlastní název, používá se název Sídliště Chropyně.
V okrese 7201 Kroměříž, v obci 588768 Morkovice-Slížany, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32511 2 0 Skavsko, která patří do části obce 09926 1 Morkovice a leží na k.ú. 69926 8 Morkovice. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 09926 1 0 Morkovice pro zástavbu dvou malých ale výrazně prostorově oddělených místních částí Skavsko a Amerika v jihozápadní části ZSJ.
V okrese 7201 Kroměříž, v obci 589098 Třebětice, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32512 1 0 Alexovice, která patří do části obce 16970 6 Třebětice a leží na k.ú. 76970 3 Třebětice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16970 6 0 Třebětice pro zástavbu místní části Alexovice ve východní části ZSJ.
V okrese 7201 Kroměříž, v obci 589161 Záříčí, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32513 9 0 Plučisko, která patří do části obce 19103 5 Záříčí a leží na k.ú. 79103 2 Záříčí. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
19103 5 0 Záříčí pro zástavbu malé ale výrazně prostorově oddělené místní části Plučisko v severovýchodní části ZSJ.

Okres 7202 Uherské Hradiště
V okrese 7202 Uherské Hradiště, v obci 592102 Buchlovice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32514 7 0 Smraďavka, která patří do části obce 01562 8 Buchlovice a leží na k.ú. 61562 5 Buchlovice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 01562 8 0 Buchlovice pro zástavbu místní části a současně UVP Smraďavka v západní části ZSJ.
V okrese 7202 Uherské Hradiště, v obci 550752 Staré Město, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32880 4 0 (UO 007-O) Špitálky, která patří do části obce 41265 1 Staré Město a leží na k.ú. 75461 7 Staré
Město u Uherského Hradiště. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30446 8 0 (UO 003-P) Staré Město-průmyslový obvod, pro různorodou zástavbu, která ale jednoznačně nepatří do ZSJ 30446 8 0 (UO 003-P) Staré Město-průmyslový obvod.
V okrese 7202 Uherské Hradiště, v obci 592650 Sušice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ 32515 5 0 Sušice-u nádraží, která patří do části obce 15978 6 Sušice a leží na k.ú. 75978 3 Sušice u Uherského Hradiště. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15978 6 0 Sušice pro zástavbu, která tvoří přesah zástavby sousední obce Babice v blízkosti železniční stanice Huštěnovice, v jihovýchodní části ZSJ.

Okres 7203 Vsetín
V okrese 7203 Vsetín, v obci 542679 Halenkov, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32516 3 0 Šuláčci, která patří do části obce 03687 1 Halenkov a leží na k.ú. 63687 8 Halenkov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 03688 9 0 Hluboké pro zástavbu místní části Šuláčci ve východní části ZSJ.
V okrese 7203 Vsetín, v obci 542768 Hovězí, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32517 1 0 Suška, která patří do části obce 04634 5 Hovězí a leží na k.ú.64634 2 Hovězí. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
04635 3 0 Hovízky pro rozptýlenou zástavbu několika místních částí, z nichž nejvýznamnější je místní část Suška, v západní části ZSJ.
V okrese 7203 Vsetín, v obci 542784 Huslenky, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32518 0 0 U Suřanů-Tisové, která patří do části obce 04976 0 Huslenky a leží na k.ú. 64976 7 Huslenky. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 04984 1 0 Uherská pro zástavbu dvou místních částí U Suřanů a Tisové v jihozápadní části ZSJ, které tradičně patří
do oblasti Údolí Huslenky, kterou protéká potok Zděchovka, nikoliv do zástavby Uherská, která leží ve vedlejším údolí Uherského potoka.
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V okrese 7203 Vsetín, v obci 542784 Huslenky, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32519 8 0 U Trtíků, která patří do části obce 04976 0 Huslenky a leží na k.ú. 64976 7 Huslenky. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 04984 1 0 Uherská pro rozptýlenou zástavbu několika místních částí, z nichž nejvýznamnější je místní část U Trtíků,v horní části
údolí Uherského potoka, v jihovýchodní části ZSJ.
V okrese 7203 Vsetín, v obci 542831 Choryně, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32520 1 0 Střítež, která patří do části obce 05277 9 Choryně a leží na k.ú. 65277 6 Choryně. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 05277 9 0 Choryně pro zástavbu malé, ale výrazně prostorově oddělené místní části Střítež v severovýchodní části ZSJ.
V okrese 7203 Vsetín, v obci 544841 Rožnov pod Radhoštěm, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32881 2 0 (UO 022-O) Dolní Paseky-sever, která patří do části obce 41480 8 Rožnov pod Radhoštěm a
leží na k.ú. 74293 7 Rožnov pod Radhoštěm. Nová ZSJ se vyčleňuje ze 14298 1 0 (UO 006-L) Láz, pro zástavbu, která patří jednoznačně do místní části Dolní Paseky. Název podle místní části a polohy.
V okrese 7203 Vsetín, v obci 544850 Růžďka, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32521 0 0 U Buku, která patří do části obce 14373 1 Růžďka a leží na k.ú.74373 9 Růžďka. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 14371 5 0 Holešov pro zástavbu několika malých místních částí, z nichž nejvýznamnější je místní část U Buku, ve východní části
ZSJ.
V okrese 7203 Vsetín, v obci 544949 Valašská Bystřice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32522 8 0 Kyselky-Potoky, která patří do části obce 17625 7 Valašská Bystřice a leží na k.ú. 77625 4 Valašská Bystřice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17625 7 0 Valašská Bystřice pro rozptýlenou zástavbu dvou místních částí Kyselky a Potoky, které leží v severní části ZSJ a od vlastního sídla Valašská Bystřice jsou odděleny hřebenem s nejvyššími vrchy Těnkovec a Polomec.

Okres 7204 Zlín
V okrese 7204 Zlín, v obci 585106 Bratřejov, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32523 6 0 Bukovina, která patří do části obce 00967 9 Bratřejov a leží na k.ú. 60967 6 Bratřejov u Vizovic. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00968 7 0 Na Chrámečném pro zástavbu místních lokalit Bukovina a Končiny v jižní části ZSJ.
V okrese 7204 Zlín, v obci 585211 Fryšták, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32524 4 0 Horní Ves-u Vítové, která patří do části obce 03536 0 Horní Ves a leží na k.ú. 63536 7 Horní Ves u Fryštáku. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03536 0 0 Horní Ves pro přesah souvislé zástavby z části obce Vítová přes hranice k.ú.
V okrese 7204 Zlín, v obci 585262 Hrobice, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32525 2 0 Nové Dvory, která patří do části obce 04824 1 Hrobice a leží na k.ú. 64824 8 Hrobice na Moravě. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04824 1 0 Hrobice pro zástavbu malé, ale výrazně prostorově oddělené místní části Nové Dvory v jihovýchodní části ZSJ.
V okrese 7204 Zlín, v obci 585483 Lutonina, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32526 1 0 Výpusta, která patří do části obce 08913 3 Lutonina a leží na k.ú. 68913 1 Lutonina. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
08913 3 0 Lutonina pro zástavbu dvou místních částí Výpusta a Stráně a na ně navazující rozptýlenou zástavbu v severozápadní části
ZSJ.
V okrese 7204 Zlín, v obci 549401 Pozlovice, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32527 9 0 Pozlovice-za přehradou, která patří do části obce 12688 8 Pozlovice a leží na k.ú. 72688 5 Pozlovice. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 12688 8 0 Pozlovice pro rozptýlenou zástavbu,převážně rekreační, za Luhačovickou přehradou ve východní části
ZSJ.
V okrese 7204 Zlín, v obci 535184 Tichov, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32528 7 0 Tanečnice, která patří do části obce 16703 7 Tichov a leží na k.ú. 76703 4 Tichov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
16703 7 0 Tichov pro zástavbu malé, ale výrazně prostorově oddělené místní části Tanečnice v jihovýchodní části ZSJ.

Okres 8101 Bruntál
V okrese 8101 Bruntál, v obci 597228 Břidličná, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32492 2 0 Vajglov-u statku, která patří do části obce 01500 8 Vajglov a leží na k.ú. 61500 5 Vajglov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 01500 8 0 Vajglov pro zástavbu v jižní části ZSJ (na jih od areálu statku).
V okrese 8101 Bruntál, v obci 551872 Hlinka, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32493 1 0 Rylovka, která patří do části obce 03924 1 Hlinka a leží na k.ú.63924 9 Hlinka. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ
03924 1 0 Hlinka pro výrazně odloučenou zástavbu místní části Rylovka ve východní části ZSJ.
V okrese 8101 Bruntál, v obci 597546 Leskovec nad Moravicí, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32494 9 0 Moravská Harta, která patří do části obce 08002 1 Slezská Harta a leží na k.ú. 68002 8 Slezská Harta. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08002 1 0 Slezská Harta pro zástavbu v jižní části ZSJ. Tato zástavba představuje přesah zástavby přes hranice k.ú., obce a okresu z bývalé osady (do roku 1950) Moravská Harta, uváděné nyní jako zaniklá osada, která ležela a
leží na k.ú. Medlice u Budišova nad Budiškovkou a patřila dříve do obce Medlice (nyní pouze k.ú. a ZSJ v obci Jakartovice, okres Opava).
V okrese 8101 Bruntál, v obci 597601 Malá Morávka, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32495 7 0 Praděd-Ovčárna, která patří do části obce 09023 9 Malá Morávka a leží na k.ú. 69023 6 Malá Morávka.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09023 9 0 Malá Morávka pro budovy lyžařského areálu Praděd-Ovčárna, který zahrnuje lyžařské středisko Ovčárna a budovu na hoře Praděd v západní části ZSJ.
V okrese 8101 Bruntál, v obci 597635 Město Albrechtice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32496 5 0 Biskupice, která patří do části obce 09339 4 Město Albrechtice a leží na k.ú. 69339 1 Město Albrechtice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 09339 4 0 Město Albrechtice pro zástavbu místní části Biskupice ve východní části ZSJ.
V okrese 8101 Bruntál, v obci 597945 Václavov u Bruntálu, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32497 3 0 Lesní Mlýn, která patří do části obce 17602 8 Horní Václavov a leží na k.ú. 77602 5 Horní Václavov. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17602 8 0 Horní Václavov pro zástavbu místní části Lesní Mlýn v severozápadní části ZSJ.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 598011 Baška, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32498 1 0 Baška-u Pržna, která patří do části obce 00106 6 Baška a leží na k.ú. 60106 3 Baška. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 00106 6 0 Baška pro odloučenou zástavbu v jižní části ZSJ.
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Okres 8102 Frýdek-Místek
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 598232 Hrčava, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32499 0 0 Komorovský Grúň, která patří do části obce 04799 6 Hrčava a leží na k.ú. 64799 3 Hrčava. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 04799 6 0 Hrčava pro zástavbu místních částí Komorovský Grúň (je z nich největší), Dílek a Durajka v severní části
ZSJ.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 552518 Nošovice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32500 7 0 Nošovice-průmyslová zóna, která patří do části obce 10491 4 Nošovice a leží na k.ú. 70491 1 Nošovice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10491 4 0 Nošovice pro území průmyslové zóny v centrální části ZSJ.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 552518 Nošovice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32501 5 0 Nošovice-sever, která patří do části obce 10491 4 Nošovice a leží na k.ú. 70491 1 Nošovice. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 10491 4 0 Nošovice pro zástavbu na sever od průmyslové zóny, která leží v severní části ZSJ a vytvořením průmyslové zóny byla prostorově oddělena od zástavby Nošovic.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 598232 Hrčava, s účinností od 15.1.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32502 3 0 Trojmezí, která patří do části obce 04799 6 Hrčava a leží na k.ú. 64799 3 Hrčava. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 04799 6 0 Hrčava pro zástavbu v nejvýchodnější části ZSJ, obce i Česka. Na území nové ZSJ se nachází lokalita Za Vrškem,vžitý název Trojmezí pro toto území je však vhodnější jako název pro novou ZSJ.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 512028 Písek, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se obnovuje
ZSJ a ZSJ díl 12092 8 0 Bahenec, která patří do části obce 12094 4 Písek a leží na k.ú.72094 1 Písek u Jablunkova. Obnovená ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 12094 4 0 Písek pro zástavbu místní části Bahenec (včetně malé místní části Groníček) v severní části ZSJ. Tato ZSJ
existovala při SLDB 1970 a 1980, byla zrušena před SLDB 1991.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 598810 Třinec, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32882 1 0 (UO 047-N) Konská-jih, která patří do části obce 17101 8 Konská a leží na k.ú. 77101 5 Konská. Nová
ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 17100 0 2 (UO 012-O) Kanada díl 2, pro zástavbu, která je od zástavby části obce Kanada a zbytku ZSJ Kanada prostorově výrazně oddělená. Nejedná se o žádný přesah číslování domů, ale o zástavbu, která patří správně do části obce Konská a k.ú. Konská, proto její začlenění do ZSJ Kanada není vhodné.

Okres 8103 Karviná
V okrese 8103 Karviná, v obci 598933 Český Těšín, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32883 9 0 (UO 027-O) Karvinská, která patří do části obce 41343 7 Český Těšín a leží na k.ú. 62316 4 Český Těšín. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 02322 1 0 (UO 007-O) Hrabina (nově Sídliště Hrabinská), pro zástavbu, která není součástí sídliště.
Název podle ulice.
V okrese 8103 Karviná, v obci 555088 Havířov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32884 7 0 (UO 034-O) Lidická, která patří do části obce 03773 7 Šumbark a leží na k.ú. 63773 4 Šumbark. Nová ZSJ se
vyčleňuje ze ZSJ 03772 9 0 (UO 018-O) Výsluní, pro zástavbu,která není součástí sídliště. Název podle ulice.
V okrese 8103 Karviná, v obci 555088 Havířov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32885 5 0 (UO 035-O) Šumbark II-západ, která patří do části obce 03773 7 Šumbark a leží na k.ú. 63773 4 Šumbark.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03773 7 0 (UO 019-O) Šumbark, pro zástavbu západní části sídliště Šumbark II. Název podle ulice a školy.
V okrese 8103 Karviná, v obci 555088 Havířov, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32886 3 0 (UO 036-O) Šumbark II-východ, která patří do části obce 03773 7 Šumbark a leží na k.ú. 63773 4 Šumbark.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 31531 1 0 (UO 033-O) U Pežgovského lesa, pro zástavbu východní části sídliště Šumbark II. Název podle ulice.
V okrese 8103 Karviná, v obci 598917 Karviná, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32887 1 0 (UO 047-O) Luční-Sametová, která patří do části obce 41341 1 Nové Město a leží na k.ú. 66382 4 Karvináměsto. Nová ZSJ se vytváří z dílu 2 ZSJ 06386 0 2 (UO 005-O) Zahradní díl 2, pro zástavbu ve výhodní části ZSJ. Název podle dvou
ulic.
V okrese 8103 Karviná, v obci 599140 Stonava, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32503 1 0 Mexiko, která patří do části obce 15563 2 Stonava a leží na k.ú. 75563 0 Stonava. Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 15561 6 0 Bonkov pro prostorově oddělenou zástavbu místní části Mexiko v jihovýchodní části ZSJ.

Okres 8104 Nový Jičín
V okrese 8104 Nový Jičín, v obci 599344 Frenštát pod Radhoštěm, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32888 0 0 (UO 013-O) Bartošky-Papratná, která patří do části obce 41354 2 Frenštát pod Radhoštěm a leží na k.ú. 63471 9 Frenštát pod Radhoštěm. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 03479 7 0 (UO 009-O) Horečky, pro zástavbu dvou
místních částí v jižní části rozsáhlé a různorodé ZSJ. Název podle místních částí.
V okrese 8104 Nový Jičín, v obci 599565 Kopřivnice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32889 8 0 (UO 021-N) Paseky, která patří do části obce 41357 7 Kopřivnice a leží na k.ú. 66939 3 Kopřivnice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06942 6 0 (UO 004-O) Kopřivnice-sever, pro zástavbu, která není součástí sídliště, v severozápadní části ZSJ.
Název podle místní části.
V okrese 8104 Nový Jičín, v obci 599565 Kopřivnice, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32890 1 0 (UO 022-N) Pinkavka, která patří do části obce 41357 7 Kopřivnice a leží na k.ú. 66939 3 Kopřivnice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 06942 6 0 (UO 004-O) Kopřivnice-sever, pro zástavbu, která není součástí sídliště, v severovýchodní části
ZSJ. Název podle místní části.
V okrese 8104 Nový Jičín, v obci 599191 Nový Jičín, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
nová ZSJ a ZSJ díl 32893 6 0 (UO 039-O) Sídliště Loučka, která patří do části obce 08700 9 Loučka a leží na k.ú. 68700 6 Loučka u
Nového Jičína. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08700 9 0 (UO 028-O) Loučka, pro zástavbu panelového sídliště. Název sídliště doložen
na webu.
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V okrese 8104 Nový Jičín, v obci 599701 Odry, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32891 0 0 (UO 026-O) Sídliště Míru, která patří do části obce 41359 3 Odry a leží na k.ú. 70908 5 Odry. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 10908 8 0 (UO 001-O) Odry-střed, pro zástavbu sídliště. Název podle ulice.
V okrese 8104 Nový Jičín, v obci 599701 Odry, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32892 8 0 (UO 027-O) Sídliště Pod lesem, která patří do části obce 41359 3 Odry a leží na k.ú. 70908 5 Odry. Nová ZSJ
se vyčleňuje ze ZSJ 10908 8 0 (UO 001-O) Odry-střed, pro zástavbu zcela nového sídliště. Název sídliště doložen na webu.
V okrese 8104 Nový Jičín, v obci 569755 Trnávka, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se obnovuje
ZSJ a ZSJ díl 16829 7 0 Chabičov, která patří do části obce 16830 1 Trnávka a leží na k.ú. 76830 8 Trnávka u Nového Jičína. Obnovená ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 16830 1 0 Trnávka pro zástavbu místní části Chabičov v severní části ZSJ. Tato ZSJ existovala při SLDB
1970 a byla zrušena před SLDB 1980, kdy se obec Trávka stala součástí města Příbor (sloučení od 1.1.1980).

Okres 8105 Opava
V okrese 8105 Opava, v obci 507334 Chuchelná, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová
ZSJ a ZSJ díl 32504 0 0 Resta, která patří do části obce 05487 9 Chuchelná a leží na k.ú. 65487 6 Chuchelná. Nová ZSJ se vyčleňuje
ze ZSJ 05487 9 0 Chuchelná pro zástavbu místní části Resta v severovýchodní části ZSJ.
V okrese 8105 Opava, v obci 505927 Opava, s účinností od 20.2.2011(pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
a ZSJ díl 32894 4 0 (UO 058-O) Vávrovická, která patří do části obce 11173 2 Jaktař a leží na k.ú. 71173 0 Jaktař. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 30536 7 0 (UO 037-P) Palhanecká, pro obytnou zástavbu, která je sice velmi malá rozsahem, ale zcela jednoznačně nepatří
ke zbytku ZSJ se zástavbou průmyslových ploch. Název podle ulice.
V okrese 8105 Opava, v obci 509612 Otice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ
32505 8 0 Rybníčky, která patří do části obce 11648 3 Otice a leží na k.ú. 71648 1 Otice. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 11648 3 0 Otice pro zástavbu místní části Rybníčky v jihovýchodní části ZSJ.
V okrese 8105 Opava, v obci 553115 Lhotka u Litultovic, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32506 6 0 Hory, která patří do části obce 08144 2 Lhotka u Litultovic a leží na k.ú. 68144 0 Lhotka u Litultovic.
Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 08144 2 0 Lhotka u Litultovic pro zástavbu místní části Hory ve východní části ZSJ. Název místní části na
webových stránkách je Hory nebo Životické Hory nebo Životské Hory, v GEONAMES je uvedeno Životické Hory. Je to zřejmě vliv skutečnosti, že až do roku 1950 byla část obce Hory součástí obce Dolní Životice, postupně však došlo k rozšíření zástavby na k.ú. Lhotka
u Litultovic a to vedlo velmi pravděpodobně k vytvoření hovorových označení "Lhotecké Hory" (není doloženo) a "Životické Hory" (chybně se dostalo nově do GEONAMES jako označení veškeré zástavby). Změnou hranice obce a k.ú. byla část obce Hory převedena do
obce Lhotka u Litultovic a k 1.1.1979 byla zrušena jako samostatná část obce. Převedením veškeré zástavby do obce Lhotka u Litultovic
členění na lhoteckou a životickou část ztratilo smysl, i když zřejmě přežívá stále jako hovorové označení západní a východní části zástavby. Označit oficiálně veškerou zástavbu jako Životické Hory je však zjevně nevhodné.
V okrese 8105 Opava, v obci 509647 Píšť, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a
ZSJ díl 32507 4 0 Pila, která patří do části obce 12108 8 Píšť a leží na k.ú. 72108 5 Píšť. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 12108 8 0 Píšť
pro zástavbu místní části Pila v jihozápadní části ZSJ.

Okres 8106 Ostrava-město
V okrese 8106 Ostrava-město, v obci 598739 Stará Ves nad Ondřejnicí,s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize
ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32508 2 0 Nový Svět, která patří do části obce 15394 0 Stará Ves a leží na k.ú. 75394 7 Stará
Ves nad Ondřejnicí. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 15394 0 0 Stará Ves pro prostorově oddělenou zástavbu místní části Nový Svět ve
východní části ZSJ.
V okrese 8106 Ostrava-město, v obci 510882 Velká Polom, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32509 1 0 Hradská, která patří do části obce 17859 4 Velká Polom a leží na k.ú. 77859 1 Velká Polom. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 17859 4 0 Velká Polom pro prostorově oddělenou novou zástavbu ulice Hradská v severozápadní části ZSJ.
V okrese 8106 Ostrava-město, v obci 568449 Zbyslavice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32510 4 0 Na Hranicích, která patří do části obce 19200 7 Zbyslavice a leží na k.ú. 79200 4 Zbyslavice. Nová
ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 19200 7 0 Zbyslavice pro prostorově oddělenou zástavbu místní lokality Na Hranicích v jihovýchodní části ZSJ.

Zrušené ZSJ
Okres 1199 (též 1100) Hlavní město Praha
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
ZSJ a ZSJ díl 31618 1 0 (UO 635-V) V dymači B a slučuje se do ZSJ a ZSJ dílu 31625 3 0 (UO 638-O) U nové louky B (nově K Cholupicům). Přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 31625 3 9 (UO 638-O) U nové louky B díl 9 (nově K Cholupicům díl 9). Dosavadní kód
zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazby na SLDB 2001 a 1991.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
ZSJ a ZSJ díl 31622 9 0 (UO 637-O) Vrtilka B a slučuje se do ZSJ a ZSJ dílu 12098 7 0 (UO 515-O) Písnice. Přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 12098 7 9 (UO 515-O) Písnice díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+
KZSL+DILSL, které vyjadřují vazby na SLDB 2001 a 1991.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
ZSJ a ZSJ díl 31623 7 0 (UO 637-O) Vrtilka C a slučuje se do ZSJ a ZSJ dílu 30614 2 0 (UO 516-Z) Na losech. Přitom se převádí na
zaniklý díl 9 ZSJ 30614 2 9 (UO 516-Z) Na losech díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazby na SLDB 2001 a 1991.

Okres 4203 Litoměřice

V okrese 4203 Litoměřice, v obci 565717 Terezín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší ZSJ a
ZSJ díl 16649 9 0 (UO 003-V) Nemocnice a slučuje se do ZSJ a ZSJ dílu 16648 1 0 (UO 002-O) Na Krétě-východ. Bývalá vojenská
nemocnice je zrušená, ZSJ v současnosti zahrnuje jediné č.p. 301 v ruinách, připravuje se prodej a přeměna na jiný účel, areál bývalé
nemocnice zástavbou souvisí se ZSJ 16648 1 0 (UO 002-O) Na Krétě-východ. ZSJ v roce 2001 a odpovídající díl 2 ZSJ v roce 1991 měly nulový počet obyvatel. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují
vazbu na SLDB 2001 a 1991.
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Okres 4204 Louny
V okrese 4204 Louny, v obci 566322 Lenešice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší ZSJ a
ZSJ díl 31123 5 0 (UO 002-P) U cukrovaru a slučuje se do ZSJ a ZSJ dílu 07992 8 0 (dříve UO 001-O, nově zrušeno) Lenešice. ZSJ
byla vytvořena při územní přípravě SLDB 1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy v roce 1993 byla obec Lenešice součástí sídelního útvaru střediska obvodního významu (SOOV) Louny, a proto byla společně s městem Louny rozčleněna na urbanistické obvody. Při SLDB 2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění této obce na urbanistické obvody nemá smysl. ZSJ by mohla být dále vedena jako sídelní lokalita ("venkovská" ZSJ), pro to však nesplňuje kritéria: neleží na samostatném k.ú. ani
netvoří samostatnou část obce, netvoří spádové území seskupení objektů obytného, rekreačního, průmyslového nebo komerčního charakteru, nemá sídelní identitu (není to místní část), navíc je srostlá se ZSJ Lenešice a má příliš malý počet obyvatel - 6 obyv. v roce
2001.
V okrese 4204 Louny, v obci 566322 Lenešice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší ZSJ a
ZSJ díl 31124 3 0 (UO 003-Z) Zadní obora a slučuje se do ZSJ a ZSJ dílu 07992 8 0 (dříve UO 001-O, nově zrušeno) Lenešice. ZSJ
byla vytvořena při územní přípravě SLDB 1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy v roce 1993 byla obec Lenešice součástí sídelního útvaru střediska obvodního významu (SOOV) Louny, a proto byla společně s městem Louny rozčleněna na urbanistické obvody. Při SLDB 2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění této obce na urbanistické obvody nemá smysl. ZSJ by mohla být dále vedena jako sídelní lokalita ("venkovská" ZSJ), pro to však nesplňuje kritéria: neleží na samostatném k.ú. ani
netvoří samostatnou část obce, netvoří spádové území seskupení objektů obytného, rekreačního, průmyslového nebo komerčního charakteru, nemá sídelní identitu (není to místní část) a má příliš malý počet obyvatel - 2 obyv. v roce 2001.
V okrese 4204 Louny, v obci 566322 Lenešice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší ZSJ a
ZSJ díl 31125 1 0 (UO 004-Z) U Lenešického rybníka a slučuje se do ZSJ a ZSJ dílu 07992 8 0 (dříve UO 001-O, nově zrušeno) Lenešice. ZSJ byla vytvořena při územní přípravě SLDB 1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy v roce 1993 byla
obec Lenešice součástí sídelního útvaru střediska obvodního významu (SOOV) Louny, a proto byla společně s městem Louny rozčleněna na urbanistické obvody. Při SLDB 2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění na urbanistické obvody nemá
smysl. ZSJ by mohla být dále vedena jako sídelní lokalita ("venkovská" ZSJ), pro to však nesplňuje kritéria: neleží na samostatném
k.ú. ani netvoří samostatnou část obce, netvoří spádové území seskupení objektů obytného, rekreačního, průmyslového nebo komerčního charakteru, nemá sídelní identitu (není to místní část) a má příliš malý počet obyvatel - 22 obyv. v roce 2001.

Okres 4206 Teplice

V okrese 4206 Teplice, v obci 567477 Bystřany, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší ZSJ a
ZSJ díl 31166 9 0 (UO 008-Z) Na zlatence a slučuje se do ZSJ a ZSJ dílu 01670 5 0 Bystřany (dříve Bystřany-střed). ZSJ byla tvořena
při územní přípravě SLDB 1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy v roce 1993 byla obec Bystřany součástí
sídelního útvaru střediska obvodního významu (SOOV) Teplice, a proto byla společně s městem Teplice rozčleněna na urbanistické obvody. Při SLDB 2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění této obce na urbanistické obvody nemá smysl. ZSJ by
mohla být dále vedena jako sídelní lokalita ("venkovská" ZSJ), pro to však nesplňuje kritéria: neleží na samostatném k.ú. ani netvoří samostatnou část obce, netvoří spádové území seskupení objektů obytného, rekreačního, průmyslového nebo komerčního charakteru,
nemá sídelní identitu (není to místní část), má charakter zemědělských ploch a malý počet obyvatel - 25 obyv. v roce 2001.
V okrese 4206 Teplice, v obci 567477 Bystřany, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší ZSJ a
ZSJ díl 31164 2 0 (UO 006-Z) Morový pahorek a slučuje se do ZSJ a ZSJ dílu 01673 0 0 Světice. ZSJ byla vytvořena při územní přípravě SLDB 1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy v roce 1993 byla obec Bystřany součástí sídelního útvaru
střediska obvodního významu (SOOV) Teplice, a proto byla společně s městem Teplice rozčleněna na urbanistické obvody. Při SLDB
2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění této obce na urbanistické obvody nemá smysl. ZSJ by mohla být dále
vedena jako sídelní lokalita ("venkovská" ZSJ), pro to však nesplňuje kritéria: neleží na samostatném k.ú. ani netvoří samostatnou část
obce, netvoří spádové území seskupení objektů obytného, rekreačního, průmyslového nebo komerčního charakteru, nemá sídelní identitu (není to místní část), má charakter zemědělských ploch a nulový počet obyvatel.
V okrese 4206 Teplice, v obci 567752 Novosedlice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší ZSJ
a ZSJ díl 31169 3 0 (UO 002-P) U papíren a slučuje se do ZSJ a ZSJ dílu 10687 9 0 (dříve UO 001-O, nově zrušeno) Novosedlice.
ZSJ byla vytvořena při územní přípravě SLDB 1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy v roce 1993 byla obec
Novosedlice součástí sídelního útvaru střediska obvodního významu (SOOV) Teplice, a proto byla společně s městem Teplice rozčleněna na urbanistické obvody. Při SLDB 2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění této obce na urbanistické obvody
nemá smysl. ZSJ by mohla být dále vedena jako sídelní lokalita ("venkovská" ZSJ), pro to však nesplňuje kritéria: neleží na samostatném k.ú. ani netvoří samostatnou část obce, netvoří spádové území seskupení objektů obytného, rekreačního, průmyslového nebo komerčního charakteru, nemá sídelní identitu (není to místní část), navíc je srostlá se ZSJ Novosedlice a má relativně malý počet obyvatel
– 49 obyv. v roce 2001 (ovšem v zástavbě, která tvoří přesah ze ZSJ Novosedlice).
V okrese 4206 Teplice, v obci 567787 Proboštov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší ZSJ a
ZSJ díl 31176 6 0 (UO 002-P) Důl Jaroslav a slučuje se do ZSJ a ZSJ dílu 13310 8 0 (dříve UO 001-O, nově zrušeno) Proboštov. ZSJ
byla vytvořena při územní přípravě SLDB 1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy v roce 1993 byla obec Novosedlice součástí sídelního útvaru střediska obvodního významu (SOOV) Teplice, a proto byla společně s městem Teplice rozčleněna
na urbanistické obvody. Při SLDB 2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění této obce na urbanistické obvody
nemá smysl. ZSJ by mohla být dále vedena jako sídelní lokalita ("venkovská" ZSJ), pro to však nesplňuje kritéria: neleží na samostatném k.ú. ani netvoří samostatnou část obce, netvoří spádové území seskupení objektů obytného, rekreačního, průmyslového nebo komerčního charakteru, nemá sídelní identitu (není to místní část), navíc má nulový počet obyvatel.

Okres 8106 Ostrava-město
V okrese 8106 Ostrava-město, v obci 554821 Ostrava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
ZSJ a ZSJ díl 11382 4 0 (UO 040-U) Oderská osada a slučuje se do ZSJ 11375 1 0 (UO 033-P) Rybníky. Přitom se formálně převádí
na zaniklý díl 9 ZSJ 11375 1 9 (UO 033-P) Rybníky díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazby na SLDB 2001 a 1991. ZSJ zrušena na návrh magistrátu, měla charakteristiku U-jiné účelové plochy.
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Změna názvu ZSJ a ZSJ dílu
Okres 1199 (též 1100) Hlavní město Praha
Změny názvů ZSJ v Praze patří do tří nestejně velkých skupin:
a) změny z revize ZSJ,
b) komplexní úprava všech názvů ZSJ rozlišených písmeny,
c) dodatečná oprava dvou názvů z důvodu duplicity názvů.
a) změny z revize ZSJ:
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 31626 1 0 (UO 639-O) U Cholupic na nový název Cholupický vrch-východ. Nově vymezená ZSJ zahrnuje
východní část lokality Cholupický vrch (tj. část na k.ú. Cholupice).
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 31598 2 0 (UO 618-U) Kunratice-u rybníků A na nový název U Šeberáku. Nově vymezená ZSJ zahrnuje
střední část dosavadní ZSJ, pro kterou je nový název vhodnější.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 31599 1 0 (UO 618-U) Kunratice-u rybníků B na nový název U Šeberáku-východ, v důsledku změny názvu
ZSJ a ZSJ dílu 31598 2 0 (UO 618-U) Kunratice-u rybníků A na nový název U Šeberáku.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 31608 3 0 (UO 627-0) U Cholupického potoka na nový název Cholupický vrch-západ. Nově vymezená ZSJ
zahrnuje nejvíce obydlenou část dosavadní ZSJ, a proto je použit její kód, pro kontinuitu dat o obyvatelstvu, kdežto název ZSJ zůstává
pro zbytek ZSJ s novým kódem.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 31743 8 0 (UO 494-P) Dolní Měcholupy-sever B na nový název Nové Štěrboholy. Tato ZSJ původně zahrnovala pouze jižní okraj místní části Nové Štěrboholy, kdežto většina místní části Nové Štěrboholy patřila do ZSJ 13251 9 0 (UO 493-O)
Štěrboholy-střed. Nově se upravuje vymezení ZSJ tak, aby zahrnovala celou místní část, výrazně prostorově oddělenou od vlastních
Štěrbohol. V souvislosti s tím se mění název podle názvu místní části.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 13252 7 0 (UO 494-P) Dolní Měcholupy-sever A na nový název 13252 7 0 (UO 494-P) Dolní Měcholupysever, v důsledku změny názvu ZSJ a ZSJ dílu 31743 8 0 (UO 494-P) Dolní Měcholupy-sever B na nový název Nové Štěrboholy.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 31617 2 0 (UO 635-V) V dymači A na nový název V dymači, v důsledku zrušení ZSJ 31618 1 0 (UO 635-V) V
dymači B.
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 31621 1 0 (UO 637-O) Vrtilka A na nový název Vrtilka, v důsledku zrušení ZSJ 31622 9 0 (UO 637-O) Vrtilka B
a ZSJ 31623 7 0 (UO 637-O) Vrtilka C.

b) komplexní úprava všech názvů ZSJ rozlišených písmeny:
Problematika názvů ZSJ v Praze vyplývá z předchozí historie ZSJ. V celé republice platí, že UO = ZSJ a díl UO = díl ZSJ, ale to platí
s výjimkou Prahy. V Praze platí od roku 1980, že díl UO = ZSJ. To znamená, že UO, vymezené v roce 1970 (je jich cca 720 a pracovně se
jim říká "velké UO"), byly v roce 1980 rozděleny na díly UO, označované písmeny A až E (v položce DUO), které se staly od roku 1980
samostatnými ZSJ, dostaly samostatné kódy ZSJ, ale neměly samostatné názvy ZSJ (pracovně se jim začalo říkat "malé UO").
V rámci územní přípravy SLDB 2001 byly s účinností k 25.11.2000 názvy ZSJ v Praze doplněny o písmeno dílu UO (DUO) tak, aby byl název ZSJ v Praze unikátní. Mnoho z těchto názvů však bylo velmi nevhodných, protože byly původně vytvořeny bez ohledu na příslušnost
UO do k.ú. (a současně částí obce, protože v Praze platí, že vymezení k.ú. a částí obce je shodné). Znamená to např., že UO Hostivařprůmyslový obvod se dělil na díly A, B a C, které patřily do částí obce Hostivař, Dolní Měcholupy a Štěrboholy, takže ZSJ Hostivařprůmyslový obvod B patřila do části obce Dolní Měcholupy, nikoliv Hostivař.
Před začátkem územní přípravy SLDB 2011 bylo v Praze 721 UO, dělených na 900 ZSJ, z toho 585 UO se nedělilo na ZSJ, 104 UO se
dělilo na 2 ZSJ (mělo díly A a B), 23 UO se dělilo na 3 ZSJ (měly díly A, B a C), 7 UO se dělilo na 4 ZSJ (měly díly A, B, C a D) a 2 UO se
dělily na 5 ZSJ (měly díly A, B, C, D a E).
Všechny tyto ZSJ nyní dostaly k 20.2.2011 (pracovní účinnost) nový název:
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu:
12705 1 0 (007 A-V) Jindřišský obvod A na nový název Jindřišský obvod,
12706 0 0 (007 B-V) Jindřišský obvod B na nový název Smetanovo divadlo,
12707 8 0 (008 A-O) Vodičkova A na nový název Vodičkova,
30575 8 0 (008 B-O) Vodičkova B na nový název U Čelakovského sadů,
31820 5 0 (008 C-O) Vodičkova C na nový název V Čelakovského sadech,
12714 1 0 (015 A-O) Dolní malostranský obvod A na nový název Dolní malostranský obvod,
12715 9 0 (015 B-O) Dolní malostranský obvod B na nový název Pod Letnou,
12719 1 0 (019 A-O) Štěpánský obvod A na nový název Štěpánský obvod-západ,
30577 4 0 (019 B-O) Štěpánský obvod B na nový název Štěpánský obvod-východ,
12720 5 0 (020 A-O) Nad muzeem A na nový název Nad muzeem,
31821 3 0 (020 B-O) Nad muzeem B na nový název U muzea,
12721 3 0 (021 A-D) Hlavní nádraží A na nový název Hlavní nádraží,
30578 2 0 (021 B-D) Hlavní nádraží B na nový název Hlavní nádraží-západ,
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12728 1 0 (028 A-O) Folimanka A na nový název Folimanka-východ,
30579 1 0 (028 B-O) Folimanka B na nový název Folimanka-západ,
12729 9 0 (029 A-O) Nuselské údolí A na nový název Nuselské údolí,
30580 4 0 (029 B-O) Nuselské údolí B na nový název Nad Nuselským údolím,
12748 5 0 (047 A-P) U nákladového nádraží A na nový název U Třebešína,
31576 1 0 (047 B-P) U nákladového nádraží B na nový název U nákladového nádraží,
12763 9 0 (062 A-P) Pankrác-průmyslový obvod A na nový název Pankrác-průmyslový obvod,
30581 2 0 (062 B-P) Pankrác-průmyslový obvod B na nový název Pankrác-průmyslový obvod-sever,
12767 1 0 (066 A-R) Krčské údolí A na nový název Krčské údolí-západ,
12768 0 0 (066 B-R) Krčské údolí B na nový název Krčské údolí-východ,
12770 1 0 (068 A-O) Pankrác I A na nový název Pankrác I-východ,
12771 0 0 (068 B-O) Pankrác I B na nový název Pankrác I-západ,
12777 9 0 (074 A-R) Michelský les A na nový název Michelský les,
31577 0 0 (074 B-R) Michelský les B na nový název U Horních Roztyl,
12781 7 0 (077 A-O) Novodvorská II A na nový název Novodvorská II-západ,
12782 5 0 (077 B-O) Novodvorská II B na nový název Novodvorská II-východ,
12783 3 0 (078 A-O) Jiráskova čtvrť A na nový název Jiráskova čtvrť,
12784 1 0 (078 B-O) Jiráskova čtvrť B na nový název Jiráskova čtvrť-západ,
12790 6 0 (084 A-V) Děkanka A na nový název Děkanka,
12791 4 0 (084 B-V) Děkanka B na nový název Kavčí hory,
30582 1 0 (084 C-V) Děkanka C na nový název U Děkanky,
12798 1 0 (091 A-D) U michelské plynárny A na nový název U michelské plynárny,
30583 9 0 (091 B-D) U michelské plynárny B na nový název Spořilov-za Jižní spojkou,
31578 8 0 (091 C-D) U michelské plynárny C na nový název U michelské plynárny-východ,
12799 0 0 (092 A-O) Spořilov I A na nový název Spořilov,
12800 7 0 (092 B-O) Spořilov I B na nový název Spořilov-u Chodovce,
30584 7 0 (092 C-O) Spořilov I C na nový název Spořilov-u Jižní spojky,
32050 1 0 (092 D-O) Spořilov I D na nový název Sídliště Spořilov I-východ,
12808 2 0 (100 A-R) Lhotka-Zátiší A na nový název Kamýk-Zátiší,
30691 6 0 (100 B-R) Lhotka-Zátiší B na nový název Lhotka-Zátiší,
31579 6 0 (100 C-R) Lhotka-Zátiší C na nový název Hodkovičky-Zátiší,
12810 4 0 (102 A-R) Hodkovičky-pobřeží A na nový název Hodkovičky-pobřeží,
31580 0 0 (102 B-R) Hodkovičky-pobřeží B na nový název Modřany-pobřeží- sever,
12811 2 0 (103 A-P) Braník-jih A na nový název Braník-jih,
31581 8 0 (103 B-P) Braník-jih B na nový název U Branického nádraží,
12815 5 0 (107 A-O) Staré Podolí A na nový název Staré Podolí,
30585 5 0 (107 B-O) Staré Podolí B na nový název Podolí-pod Vyšehradem,
12817 1 0 (109 A-O) Fidlovačka A na nový název Fidlovačka,
12818 0 0 (109 B-O) Fidlovačka B na nový název U Fidlovačky-východ,
32051 0 0 (109 C-O) Fidlovačka C na nový název U Fidlovačky-západ,
12834 1 0 (124 A-P) Paběnice A na nový název Paběnice,
31582 6 0 (124 B-P) Paběnice B na nový název U Paběnic,
12835 0 0 (125 A-P) Kunratice-západ A na nový název Kunratice-západ,
31583 4 0 (125 B-P) Kunratice-západ B na nový název Libuš-východ,
12841 4 0 (129-O) Nové Dvory-západ na nový název Kamýk-u Nových Dvorů,
12844 9 0 (131 A-R) Kamýk A na nový název U Kamýka,
12845 7 0 (131 B-R) Kamýk B na nový název Kamýk,
12847 3 0 (133 A-R) Modřanská rokle A na nový název Modřanská rokle,
31584 2 0 (133 B-R) Modřanská rokle B na nový název Cholupice-u Libušského potoka,
31585 1 0 (133 C-R) Modřanská rokle C na nový název Písnice-u Libušského potoka,
31586 9 0 (133 D-R) Modřanská rokle D na nový název U Libušského potoka,
12850 3 0 (136-P) Komořany-průmyslový obvod na nový název U Komořan-průmyslový obvod,
12851 1 0 (137 A-O) Komořany-sever A na nový název Komořany-sever,
12852 0 0 (137 B-O) Komořany-sever B na nový název U Komořan,
12865 1 0 (149 A-P) Jinonice-průmyslový obvod I A na nový název Jinonice-průmyslový obvod-východ,
31632 6 0 (149 B-P) Jinonice-průmyslový obvod I B na nový název Radlice-průmyslový obvod,
12885 6 0 (169 A-R) Prokopské údolí A na nový název Prokopské údolí,
31633 4 0 (169 B-R) Prokopské údolí B na nový název U Malé Ohrady,
31634 2 0 (169 C-R) Prokopské údolí C na nový název U Prokopského údolí,
31822 1 0 (169 D-R) Prokopské údolí D na nový název U Nové Vsi,
12886 4 0 (170-P) Jinonice-průmyslový obvod II na nový název Jinonice-průmyslový obvod-západ,
12893 7 0 (176 A-R) Motol-západ A na nový název Motol-západ,
31636 9 0 (176 B-R) Motol-západ B na nový název Za Vidoulí-sever,
12894 5 0 (177 A-V) Motolská nemocnice A na nový název Motolská nemocnice,
31637 7 0 (177 B-V) Motolská nemocnice B na nový název U motolské nemocnice,
12905 4 0 (187 A-O) Arbesovo náměstí A na nový název Arbesovo náměstí,
30587 1 0 (187 B-O) Arbesovo náměstí B na nový název Dětský ostrov,
12906 2 0 (188 A-O) Na bělidle A na nový název Na bělidle,
30588 0 0 (188 B-O) Na bělidle B na nový název Na bělidle-nábřeží,
12907 1 0 (189 A-P) Smíchovský pivovar A na nový název Smíchovský pivovar,
30589 8 0 (189 B-P) Smíchovský pivovar B na nový název Smíchovský pivovar-nábřeží,
12909 7 0 (191 A-R) Císařská louka A na nový název Císařská louka,
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30590 1 0 (191 B-R) Císařská louka B na nový název U Císařské louky,
12910 1 0 (192 A-O) Zlíchov A na nový název Zlíchov,
31638 5 0 (192 B-O) Zlíchov B na nový název Nový Zlíchov,
12913 5 0 (195 A-O) Nová Ves A na nový název Nová Ves,
31823 0 0 (195 B-O) Nová Ves B na nový název Nová Ves-jih,
12919 4 0 (201 A-P) U Malé Chuchle A na nový název Malá Chuchle-jih,
31639 3 0 (201 B-P) U Malé Chuchle B na nový název U Malé Chuchle,
12920 8 0 (202 A-R) Chuchelský háj-Doly A na nový název Chuchelský háj-Doly,
31640 7 0 (202 B-R) Chuchelský háj-Doly B na nový název Chuchelský háj-západ,
12939 9 0 (220 A-O) Nový Veleslavín A na nový název Nový Veleslavín,
12940 2 0 (220 B-O) Nový Veleslavín B na nový název U Nového Veleslavína,
12954 2 0 (234 A-O) U Písecké brány A na nový název U Písecké brány,
30592 8 0 (234 B-O) U Písecké brány B na nový název Hradčanská-východ,
12955 1 0 (235 A-U) Na hradbách A na nový název Na hradbách,
30593 6 0 (235 B-U) Na hradbách B na nový název Hradčanská-západ,
12956 9 0 (236 A-V) Strahov A na nový název Strahov,
32077 3 0 (236 B-V) Strahov B na nový název U Ladronky,
12979 8 0 (253 A-O) Dolní Liboc A na nový název Dolní Liboc,
12980 1 0 (253 B-O) Dolní Liboc B na nový název U Dolní Liboci,
12981 0 0 (254 A-O) Na Dědině A na nový název Na Dědině,
12976 3 0 (254 B-O) Na Dědině B na nový název Na Dědině-východ,
12984 4 0 (257 A-R) Divoká Šárka A na nový název Divoká Šárka,
12985 2 0 (257 B-R) Divoká Šárka B na nový název U Divoké Šárky,
12986 1 0 (258 A-Z) Nebušice-západ A na nový název Nebušice-západ,
31695 4 0 (258 B-Z) Nebušice-západ B na nový název K Nebušicům,
12994 1 0 (265 A-V) Vysoká škola zemědělská A na nový název Vysoká škola zemědělská-západ,
12995 0 0 (265 B-V) Vysoká škola zemědělská B na nový název Vysoká škola zemědělská-východ,
13004 4 0 (273 A-O) Starý Sedlec A na nový název Starý Sedlec,
31846 9 0 (273 B-O) Starý Sedlec B na nový název V Podbabě,
13005 2 0 (274 A-P) Sedlec-průmyslový obvod A na nový název Sedlec-průmyslový obvod,
32232 6 0 (274 B-P) Sedlec-průmyslový obvod B na nový název Sedlec-u výtopny,
13012 5 0 (281 A-O) Bubny A na nový název Bubny,
30594 4 0 (281 B-O) Bubny B na nový název U Bubnů,
13030 3 0 (298 A-R) Štvanice A na nový název Štvanice,
30595 2 0 (298 B-R) Štvanice B na nový název U Štvanice,
13032 0 0 (300 A-R) Letná A na nový název Letenské sady,
30596 1 0 (300 B-R) Letná B na nový název Letná,
13033 8 0 (301 A-X) Čimice-východ A na nový název Čimice-východ,
13034 6 0 (301 B-X) Čimice-východ B na nový název Beranov,
31825 6 0 (301 C-U) Čimice-východ C na nový název Čimice-Dopraváků,
13063 0 0 (324 A-U) Ďáblice-u hvězdárny A na nový název Kobylisy-u hvězdárny,
30597 9 0 (324 B-U) Ďáblice-u hvězdárny B na nový název Ďáblice-u hvězdárny,
13067 2 0 (327 A-U) Nad Mazankou A na nový název Nad Mazankou,
30598 7 0 (327 B-U) Nad Mazankou B na nový název U Dolních Kobylis,
13077 0 0 (336 A-R) Drahanská rokle A na nový název Drahanská rokle-střed,
13078 8 0 (336 B-R) Drahanská rokle B na nový název Drahanská rokle-východ,
13079 6 0 (336 C-R) Drahanská rokle C na nový název Drahanská rokle-západ,
13081 8 0 (338 A-Z) Ďáblice-sever A na nový název Ďáblice-sever,
31696 2 0 (338 B-Z) Ďáblice-sever B na nový název Březiněves-západ,
13082 6 0 (339 A-Z) Ďáblice-východ A na nový název Ďáblice-východ,
31697 1 0 (339 B-Z) Ďáblice-východ B na nový název Březiněves-východ,
13092 3 0 (349 A-U) Mezitratí A na nový název Mezitratí-východ,
13093 1 0 (349 B-U) Mezitratí B na nový název Mezitratí-západ,
13097 4 0 (353 A-D) Autobusové nádraží Florenc A na nový název Autobusové nádraží Florenc,
31826 4 0 (353 B-D) Autobusové nádraží Florenc B na nový název Masarykovo nádraží-východ,
13114 8 0 (369 A-O) Nový Prosek A na nový název Nový Prosek,
13115 6 0 (369 B-O) Nový Prosek B na nový název Letňany-u Proseku,
13121 1 0 (375 A-O) Na hutích A na nový název Na hutích-Rajská zahrada,
31700 4 0 (375 B-O) Na hutích B na nový název Na hutích-západ,
13124 5 0 (378 A-R) Hloubětín-jih A na nový název U hloubětínské vinice,
31701 2 0 (378 B-R) Hloubětín-jih B na nový název Nad Aloisovem,
31827 2 0 (378 C-R) Hloubětín-jih C na nový název Hloubětín-u Rokytky,
13130 0 0 (384 A-P) Libeň-průmyslový obvod A na nový název Libeň-průmyslový obvod,
31702 1 0 (384 B-P) Libeň-průmyslový obvod B na nový název U Harfy,
13137 7 0 (391 A-O) Nový Střížkov A na nový název Nový Střížkov,
19805 6 0 (391 B-O) Nový Střížkov B na nový název U Nového Střížkova,
13139 3 0 (393 A-O) Střížkov-východ A na nový název Střížkov-východ,
32052 8 0 (393 B-O) Střížkov-východ B na nový název Střížkov-Rumburská,
13140 7 0 (394 A-O) Střížkov-Lovosická A na nový název Střížkov-Lovosická,
30599 5 0 (394 B-O) Střížkov-Lovosická B na nový název Letňany-u Střížkova,
32053 6 0 (394 C-O) Střížkov-Lovosická C na nový název Střížkov-Lovosická-jih,
13144 0 0 (398 A-X) Letňany-sever A na nový název Letňany-sever,
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31703 9 0 (398 B-X) Letňany-sever B na nový název U Kbel,
31704 7 0 (398 C-X) Letňany-sever C na nový název U Čakovic,
13170 9 0 (423 A-O) Hostavice-střed A na nový název Hostavice-střed,
30600 2 0 (423 B-O) Hostavice-střed B na nový název Dolní Počernice-sever,
13171 7 0 (424 A-P) Slatina A na nový název U Jahodnice-východ,
31705 5 0 (424 B-P) Slatina B na nový název U Jahodnice-západ,
13172 5 0 (425 A-O) Jahodnice A na nový název Jahodnice-východ,
31706 3 0 (425 B-O) Jahodnice B na nový název Jahodnice-západ,
13175 0 0 (428 A-O) Za horou A na nový název Za horou-západ,
31828 1 0 (428 B-O) Za horou B na nový název Za horou-východ,
13180 6 0 (433 A-R) Strašnice-za Skalkou A na nový název Strašnice-za Skalkou,
31741 1 0 (433 B-R) Strašnice-za Skalkou B na nový název Hostivař-za Skalkou,
13181 4 0 (434 A-P) Hostivař-Za vodárnou A na nový název Hostivař-Za vodárnou,
31831 1 0 (434 B-P) Hostivař-Za vodárnou B na nový název Štěrboholy-Za vodárnou,
13182 2 0 (435 A-P) Hostivař-průmyslový obvod A na nový název Hostivař-průmyslový obvod,
13200 4 0 (435 B-P) Hostivař-průmyslový obvod B na nový název Dolní Měcholupy-průmyslový obvod,
30603 7 0 (435 C-P) Hostivař-průmyslový obvod C na nový název Štěrboholy-průmyslový obvod,
13184 9 0 (437-O) U hostivařského nádraží na nový název U hostivařského nádraží-Na Groši,
13185 7 0 (438 A-P) Záběhlice-průmyslový obvod A na nový název Záběhlice-průmyslový obvod,
13186 5 0 (438 B-P) Záběhlice-průmyslový obvod B na nový název Hostivař-u Záběhlic,
31838 8 0 (438 C-P) Záběhlice-průmyslový obvod C na nový název Hostivař-u Záběhlic-sever,
31839 6 0 (438 D-P) Záběhlice-průmyslový obvod D na nový název Záběhlice-průmyslový obvod-jih,
13187 3 0 (439 A-O) Zahradní Město-východ A na nový název Zahradní Město-východ,
13188 1 0 (439 B-O) Zahradní Město-východ B na nový název Hostivař-Zahradní Město,
13198 9 0 (449 A-D) Strašnice-východ A na nový název Strašnice-východ,
30602 9 0 (449 B-D) Strašnice-východ B na nový název U teplárny-jih,
31742 0 0 (449 C-D) Strašnice-východ C na nový název Hostivař-u vozovny,
31832 9 0 (449 D-D) Strašnice-východ D na nový název Štěrboholy-u vozovny,
13201 2 0 (452 A-X) Dolní Měcholupy-západ A na nový název Dolní Měcholupy-západ,
30604 5 0 (452 B-X) Dolní Měcholupy-západ B na nový název Za Hornoměcholupskou,
13202 1 0 (453 A-P) Horní Měcholupy-sever A na nový název Horní Měcholupy-sever,
31848 5 0 (453 B-P) Horní Měcholupy-sever B na nový název Dolní Měcholupy-za tratí,
13209 8 0 (459-U) Práče na nový název Nové Zahradní Město,
13213 6 0 (463 A-O) Na Slatinách A na nový název Na Slatinách,
13214 4 0 (463 B-O) Na Slatinách B na nový název Na Slatinách-sever,
13218 7 0 (467 A-O) Bohdalec A na nový název Bohdalec-sever,
13219 5 0 (467 B-O) Bohdalec B na nový název Bohdalec-jih,
13220 9 0 (468 A-D) Vršovice-výtopna A na nový název Vršovice-výtopna,
32078 1 0 (468 B-D) Vršovice-výtopna B na nový název Nad Vinným potokem,
13226 8 0 (474 A-O) Vršovice-západ A na nový název Vršovice-západ,
13227 6 0 (474 B-O) Vršovice-západ B na nový název Francouzská-Voroněžská,
13237 3 0 (484 A-O) U Primasky A na nový název U Primasky,
13238 1 0 (484 B-O) U Primasky B na nový název Nad Olšinami,
13239 0 0 (485 A-U) U Hagiboru A na nový název U Hagiboru,
13240 3 0 (485 B-U) U Hagiboru B na nový název U Hagiboru-západ,
13243 8 0 (488 A-O) Nové Malešice A na nový název Nové Malešice,
13244 6 0 (488 B-O) Nové Malešice B na nový název U Nových Malešic,
13250 1 0 (492 A-P) U teplárny A na nový název U teplárny,
13246 2 0 (492 B-P) U teplárny B na nový název Hrdlořezy-u teplárny,
13247 1 0 (492 C-P) U teplárny C na nový název Hloubětín-u teplárny,
31833 7 0 (492 D-P) U teplárny D na nový název Kyje-u teplárny,
31834 5 0 (492 E-P) U teplárny E na nový název Štěrboholy-u teplárny,
13256 0 0 (497 A-P) Dolní Měcholupy-jih A na nový název Dolní Měcholupy-jih,
13257 8 0 (497 B-P) Dolní Měcholupy-jih B na nový název Horní Měcholupy-východ,
13262 4 0 (502 A-R) Hostivařská přehrada A na nový název Hostivařská přehrada,
31744 6 0 (502 B-R) Hostivařská přehrada B na nový název Petrovice-Hostivařská přehrada,
30618 5 0 (530 A-R) Malý háj A na nový název Malý háj,
31641 5 0 (530 B-R) Malý háj B na nový název Slavičí údolí,
30627 4 0 (553 A-Z) Zličín-západ A na nový název Zličín-západ,
31643 1 0 (553 B-Z) Zličín-západ B na nový název U Sobína,
32054 4 0 (553 C-Z) Zličín-západ C na nový název Na Třebonicku-západ,
30644 4 0 (575 A-Z) Satalice-východ A na nový název Satalice-východ,
31707 1 0 (575 B-Z) Satalice-východ B na nový název Horní Počernice-západ,
31708 0 0 (575 C-Z) Satalice-východ C na nový název Horní Počernice-za Novopackou,
30654 1 0 (587 A-X) Za hřbitovem A na nový název U Dolních Počernic,
31709 8 0 (587 B-X) Za hřbitovem B na nový název U starých rybníků-západ,
31587 7 0 (607 A-V) U krčské polikliniky A na nový název Budějovické náměstí-západ,
31588 5 0 (607 B-V) U krčské polikliniky B na nový název Budějovické náměstí-východ,
31589 3 0 (608 A-D) Kačerov-metro A na nový název Kačerov-metro,
31590 7 0 (608 B-D) Kačerov-metro B na nový název Kačerov-u depa,
31592 3 0 (610 A-R) Velký háj A na nový název Velký háj,
31593 1 0 (610 B-R) Velký háj B na nový název Nad lesním divadlem,
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31600 8 0 (619 A-V) Na jezerech A na nový název Krč-Na jezerech,
12837 6 0 (619 B-V) Na jezerech B na nový název Kunratice-Na jezerech,
12838 4 0 (619 C-V) Na jezerech C na nový název Libuš-Na jezerech,
31602 4 0 (621 A-O) Libuš-sever II A na nový název Libuš-sever II,
31603 2 0 (621 B-O) Libuš-sever II B na nový název Lhotka-jih,
31604 1 0 (622 A-U) Nové Dvory-východ A na nový název Pod Jalovým Dvorem,
30692 4 0 (622 B-U) Nové Dvory-východ B na nový název Nové Dvory,
30684 3 0 (624 A-O) V Píšovicích A na nový název V Píšovicích,
31605 9 0 (624 B-O) V Píšovicích B na nový název U Píšovic,
31614 8 0 (633 A-D) U masokombinátu A na nový název U studánky-západ,
31615 6 0 (633 B-D) U masokombinátu B na nový název U studánky-východ,
31619 9 0 (636 A-P) Kunratice-skladový areál A na nový název Písnice-skladový areál,
31620 2 0 (636 B-P) Kunratice-skladový areál B na nový název Kunratice-skladový areál,
31624 5 0 (638 A-O) U nové louky A na nový název U nové louky,
31625 3 0 (638 B-O) U nové louky B na nový název K Cholupicům,
31654 7 0 (656 A-Z) Lahovičky-soutok A na nový název Lahovičky-soutok,
31655 5 0 (656 B-Z) Lahovičky-soutok B na nový název U Valtrů,
31665 2 0 (666 A-R) Kopaninský les A na nový název Nad cementárnou,
31666 1 0 (666 B-R) Kopaninský les B na nový název U Lochkovského potoka,
31667 9 0 (666 C-R) Kopaninský les C na nový název Kopaninský les,
31669 5 0 (668 A-Z) Za chalupami-Na lipách A na nový název Za chalupami-Na lipách,
31670 9 0 (668 B-Z) Za chalupami-Na lipách B na nový název U Chuchelského háje,
31671 7 0 (668 C-Z) Za chalupami-Na lipách C na nový název Lahovská,
31673 3 0 (670 A-Z) Za fořtem A na nový název Za fořtem,
31674 1 0 (670 B-Z) Za fořtem B na nový název Nad Zmrzlíkem,
31675 0 0 (670 C-Z) Za fořtem C na nový název Průhony,
31676 8 0 (671 A-Z) Lány A na nový název Lány-jih,
31677 6 0 (671 B-Z) Lány B na nový název Lány-sever,
31678 4 0 (672 A-R) U Dalejského potoka A na nový název U Dalejského potoka-západ,
31679 2 0 (672 B-R) U Dalejského potoka B na nový název U Dalejského potoka-východ,
31680 6 0 (672 C-R) U Dalejského potoka C na nový název U Dalejského potoka-pod Ohradou,
31681 4 0 (674 A-X) Pod Zbuzany A na nový název Pod Zbuzany-východ,
31682 2 0 (674 B-X) Pod Zbuzany B na nový název Ke Chrášťanům,
31835 3 0 (674 C-X) Pod Zbuzany C na nový název Řepora,
31836 1 0 (674 D-X) Pod Zbuzany D na nový název Pod Zbuzany-západ,
31837 0 0 (674 E-X) Pod Zbuzany E na nový název Pod Krtní,
31686 5 0 (678 A-O) Chaby I A na nový název Chaby I-západ,
32055 2 0 (678 B-O) Chaby I B na nový název Chaby I-východ,
31688 1 0 (680 A-O) Chaby III A na nový název Chaby III-západ,
32056 1 0 (680 B-O) Chaby III B na nový název Chaby III-východ,
31689 0 0 (681 A-O) Chaby IV A na nový název Chaby IV-západ,
32057 9 0 (681 B-O) Chaby IV B na nový název Chaby IV-východ,
31690 3 0 (683 A-U) Chaby VI A na nový název Chaby VI-západ,
32058 7 0 (683 B-U) Chaby VI B na nový název Chaby VI-východ,
31692 0 0 (685 A-P) Na Radosti A na nový název Na Radosti-východ,
32059 5 0 (685 B-P) Na Radosti B na nový název Na Radosti-západ,
31693 8 0 (686 A-D) Na Třebonicku A na nový název Na Třebonicku-jih,
32060 9 0 (686 B-D) Na Třebonicku B na nový název Na Třebonicku-sever,
31698 9 0 (690 A-X) Švábky A na nový název Švábky-západ,
31699 7 0 (690 B-X) Švábky B na nový název Švábky-východ,
13177 6 0 (695 A-U) Tábor-střed A na nový název Hrdlořezy-Tábor,
31715 2 0 (695 B-U) Tábor-střed B na nový název Hloubětín-Tábor,
31829 9 0 (695 C-U) Tábor-střed C na nový název Tábor,
31830 2 0 (695 D-U) Tábor-střed D na nový název Hloubětín-Tábor-východ,
31716 1 0 (696-U) U hvozdu na nový název U starých rybníků-jih,
31719 5 0 (699 A-P) Rajská zahrada A na nový název U Černého Mostu-východ,
31720 9 0 (699 B-P) Rajská zahrada B na nový název U Černého Mostu-západ,
31725 0 0 (704 A-R) U křížku A na nový název U křížku,
31726 8 0 (704 B-R) U křížku B na nový název Nad křížky-jih,
31727 6 0 (705 A-R) Vidrholec A na nový název Vidrholec,
31728 4 0 (705 B-R) Vidrholec B na nový název Vidrholec-sever,
31729 2 0 (706 A-Z) Za vinicí A na nový název Za vinicí,
31730 6 0 (706 B-Z) Za vinicí B na nový název Běchovice-jih,
31731 4 0 (706 C-Z) Za vinicí C na nový název Újezd nad Lesy-západ,
31732 2 0 (706 D-Z) Za vinicí D na nový název Újezd nad Lesy-jih,
31737 3 0 (711-R) Háj na nový název Xaverovský háj,
31745 4 0 (716 A-U) Zborov-východ A na nový název U Zborova,
31746 2 0 (716 B-U) Zborov-východ B na nový název Zborov-východ,
31748 9 0 (718 A-Z) Štít A na nový název Štít,
31749 7 0 (718 B-Z) Štít B na nový název Petrovice-východ,
31750 1 0 (718 C-Z) Štít C na nový název Pitkovice-sever,
31752 7 0 (720 A-Z) Na korunce A na nový název Na korunce-Podleský Mlýn,
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31753 5 0 (720 B-Z) Na korunce B na nový název U Hájku,
31754 3 0 (720 C-Z) Na korunce C na nový název U Netluk,
31755 1 0 (721 A-Z) Na březinách A na nový název Na březinách,
31756 0 0 (721 B-Z) Na březinách B na nový název U Markéty,
31757 8 0 (722 A-Z) Dolnice A na nový název Dolnice,
31758 6 0 (722 B-Z) Dolnice B na nový název Nad Dolnicemi,
31759 4 0 (722 C-Z) Dolnice C na nový název K Nedvězí,
31761 6 0 (724 A-Z) U Říčan A na nový název U Říčan,
31762 4 0 (724 B-Z) U Říčan B na nový název U Lipan,
31763 2 0 (724 C-Z) U Říčan C na nový název Ke kříži,
31764 1 0 (725 A-Z) Ke Křeslicům A na nový název Ke Křeslicům,
31765 9 0 (725 B-Z) Ke Křeslicům B na nový název K Pitkovicům

c) dodatečná oprava dvou názvů z důvodu duplicity názvů:
V důsledku všech těchto změn názvů ZSJ došlo k tomu, že ve dvou případech vznikly názvy, které jsou v rámci obce Praha duplicitní (což
bylo předtím zakryto použitím písmen A, B,..., takže o duplicity formálně nešlo. Tyto duplicity se řeší následovně:
V okrese 1199 Hlavní město Praha, v obci 554782 Praha, s účinností od 27.3.2011 (pracovní účinnost, v rámci dodatečných oprav revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu:
13082 6 0 (339 A-Z) Ďáblice-východ (dříve Ďáblice-východ A) se mění na nový název Nové Ďáblice-východ (odstranění duplicity názvu UO Ďáblice-východ od roku 1980),
31592 3 0 (610 A-R) Velký háj (dříve Velký háj A) se nemění, ale změna se provádí u shodného názvu, kde je vhodnější:
30619 3 0 (531-R) Velký háj se mění na nový název Velký háj u Radotína (odstranění duplicity názvu UO Velký háj od roku 1991).

Okres 2101 Benešov
V okrese 2101 Benešov, v obci 538680 Pyšely, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 13706 5 0 V Ohradě na nový název V Ohradě-Čtyřkolská v souvislosti s rozšířením současné a připravované zástavby
v lokalitách V Ohradě a Čtyřkolská o další zástavbu v lokalitě Čtyřkolská na severovýchod od dosavadní ZSJ.
V okrese 2101 Benešov, v obci 530883 Vlašim, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 18356 3 0 (008-Z) Na spravedlnosti na nový název Na Spravedlnosti, podle názvu lokality v mapě.

Okres 2102 Beroun
V okrese 2102 Beroun, v obci 531057 Beroun, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 00288 7 0 (003-P) Na lukách na nový název Na Lukách, podle názvu vilové čtvrti (Luka, Na Lukách).
V okrese 2102 Beroun, v obci 533203 Králův Dvůr, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 07294 0 0 (002-O) Králův Dvůr-Za třemi kříži na nový název Králův Dvůr-Za Třemi kříži, podle názvu lokality Tři
kříže (GEONAMES).
V okrese 2102 Beroun, v obci 533203 Králův Dvůr, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 07298 2 0 (006-Z) Na borech na nový název Na Dlouhých. Původní název nebyl doložen, nový název podle názvu
ulice a celé lokality.

Okres 2103 Kladno
V okrese 2103 Kladno, v obci 532452 Kamenné Žehrovice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 06283 9 0 Kamenné Žehrovice-u dolu na nový název Vaňkovka. Název se týká zástavby v blízkosti bývalého dolu Vaňkovka (původně Wannieck nebo Vannieck, později Generál Svoboda a Nejedlý II), který zanikl v roce 1982. Název ZSJ při
SLDB 1970 a 1980 byl Důl Nejedlý II, od roku 1991 Kamenné Žehrovice-u dolu. Název Vaňkovka je dnes názvem místní části (doloženo
v GEONAMES a na webových stránkách obce).
V okrese 2103 Kladno, v obci 532053 Kladno, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 06502 1 0 (007-O) Průhon na nový název Podprůhon, podle návrhu obce, potvrzené v GEONAMES.
V okrese 2103 Kladno, v obci 532053 Kladno, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 06504 8 0 (009-V) Nemocnice na nový název Nové Kladno. Původní název nedoložen, nový název podle návrhu obce,
potvrzené v GEONAMES. Pozn.: Tato změna vznikla v důsledku technické chyby a není platná. Správně mělo být:
V okrese 2103 Kladno, v obci 532053 Kladno, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 06503 0 0 (008-O) Novokladno na nový název Nové Kladno. Původní název nedoložen, nový název podle návrhu obce,
potvrzené v GEONAMES. Aby se technická chyba opravila, je třeba nově provést:
V okrese 2103 Kladno, v obci 532053 Kladno, s účinností od 27.3.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 06503 0 0 (008-O) Novokladno na nový název Nové Kladno. Původní název nedoložen, nový název podle návrhu obce,
potvrzené v GEONAMES.
V okrese 2103 Kladno, v obci 532053 Kladno, s účinností od 27.3.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění (opravuje)
název ZSJ a ZSJ dílu 06504 8 0 (009-V) Nové Kladno (původně Nemocnice) na nový (původní) název Nemocnice.
V okrese 2103 Kladno, v obci 532053 Kladno, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 06513 7 0 (018-O) Dolní Kročehlavy na nový název Staré Kročehlavy-sever. Původní název nedoložen, obec navrhovala název Staré Kročehlavy, který se ale už vyskytuje.
V okrese 2103 Kladno, v obci 532053 Kladno, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 06519 6 0 (024-L) Boroviny na nový název Dlouhé boroviny podle návrhu obce, potvrzené v GEONAMES.

Okres 2104 Kolín
V okrese 2104 Kolín, v obci 533271 Český Brod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 02277 2 0 (005-O) Na malém vrchu na nový název Malý vrch, podle názvu lokality.
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Okres 2105 Kutná Hora
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 534005 Čáslav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 01837 6 0 (004-Z) Za svorností na nový název Za Svorností, podle názvu ulice.
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 534005 Čáslav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 01838 4 0 (005-O) Na skále na nový název Na Skále, podle názvu ulice.
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 30724 6 0 (036-Z) Křenová pole na nový název U Vrchlice. Původní název se nepoužívá, název podle polohy.

Okres 2106 Mělník
V okrese 2106 Mělník, v obci 534951 Kralupy nad Vltavou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 31936 8 0 (028-O) V olších na nový název V Olších, podle názvu ulice.
V okrese 2106 Mělník, v obci 535087 Neratovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 10357 8 0 (002-O) Na skalkách I na nový název Na Skalkách-východ. Název podle názvu ulice Na Skalkách a podle
polohy.
V okrese 2106 Mělník, v obci 535087 Neratovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 30103 5 0 (014-O) Na skalkách II na nový název Na Skalkách-západ. Název podle názvu ulice Na Skalkách a podle
polohy.

Okres 2107 Mladá Boleslav
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 535451 Benátky nad Jizerou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 30750 5 0 (002-O) U Sylvie na nový název U Silvie, podle názvu ulice.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 535451 Benátky nad Jizerou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 31859 1 0 (018-O) V olšinách na nový název V Olšinách podle názvu ulice.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 536172 Krnsko, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 07480 2 0 Krnsko-nad nádražím na nový název Vystrkov podle místní části, která je doložena na webu i
v GEONAMES (v roce 1924 Nad Nádražím, název se dnes nepoužívá).
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 09636 9 0 (008-O) Slovanka na nový název U polikliniky, Název Slovanka se nepoužívá, nový název
podle významné budovy.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 09653 9 0 (025-Z) Na velkém kuse na nový název Na pískách. Dosavadní název se nepoužívá, nový
název podle GEONAMES.
V okrese 2107 Mladá Boleslav, v obci 536458 Plazy, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 12160 6 0 Valy-Volenovice na nový název Valy, tak, aby byl shodný s názvem části obce, k.ú. i místní části. Název
Volenovice je název zaniklé tvrzi a bývalý alternativní název osady (části obce): v letech 1880-1910 Vala t. Volenovice, 1921-1969 Valy
t. Volenovice. Pro současné používání starého názvu není důvod.

Okres 2108 Nymburk
V okrese 2108 Nymburk, v obci 537004 Nymburk, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 10829 4 0 (UO 007) Drahelické sídliště na nový název Sídliště Drahelice tak, aby odpovídal jednak názvu Sídliště
Jankovice, jednak místním zvyklostem, dokumentovaným webovými stránkami.
V okrese 2108 Nymburk, v obci 537683 Poděbrady, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 12359 5 0 (011-Z) Na spraši na nový název Na Spraši, úprava podle názvu v mapě.

Okres 2109 Praha-východ
V okrese 2109 Praha-východ, v obci 538094 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 00908 3 0 (005-Z) U světice na nový název U Světice, podle názvu lokality.
V okrese 2109 Praha-východ, v obci 538094 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci
revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 00920 2 0 (017-O) Na panském na nový název Na Panském, podle názvu ulice a lokality.

Okres 2110 Praha-západ
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539333 Jílové u Prahy, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 11973 3 0 Bohuliby II na nový název U Bohulib, v souvislosti se změnou názvu sousední ZSJ 11972 5 0
Bohuliby I na nový název Bohuliby. Původní název ZSJ Bohuliby II se nepoužívá, zástavba netvoří místní část, název Bohuliby patří původní osadě v obci Petrov a použít ho pro sousedící ZSJ by nebylo vhodné. Název U Bohulib je doložen v GEONAMES, i když jen jako
pomístní název.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539546 Petrov, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 11972 5 0 Bohuliby I na nový název Bohuliby tak, aby byl shodný s názvem části obce. Původní název ZSJ Bohuliby I se nepoužívá.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539571 Průhonice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 13396 5 0 Průhonice I na nový název Hole tak, aby byl shodný s názvem k.ú. (bez přívlastku) a také s názvem
místní části.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539571 Průhonice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 13397 3 0 Průhonice II na nový název Průhonice tak, aby byl shodný s názvem části obce a názvem k.ú.
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Okres 2111 Příbram
V okrese 2111 Příbram, v obci 540111 Dobříš, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 02794 4 0 (003-O) Na kole na nový název Na Kole, podle názvu ulice.
V okrese 2111 Příbram, v obci 540790 Nalžovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 10147 8 0 Červený Vrch na nový název Červený, podle návrhu obce, potvrzené v GEONAMES (je to název místní části), původní název byl zřejmě chybný (není to vrch, ale sídelní lokalita).
V okrese 2111 Příbram, v obci 540889 Nová Ves pod Pleší, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 10582 1 0 Sanatorium na nový název Sanatorium na Pleši, který je výrazně používanější. V GEONAMES
je uváděn název místní části Na Pleši, ale slovo "sanatorium" je vhodné v názvu ZSJ zachovat. Název Sanatorium na Pleši je doložen v
lexikonu 1924 jako název místní části (sanatorium vzniklo 1908).
V okrese 2111 Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 13556 9 0 (015-O) Zdaboř na nový název Zdaboř-Červená. Obec navrhovala název Červená (je to název místní části v
GEONAMES), Zdaboř je ale název k.ú. Zdaboř a současně městské čtvrti Příbram V-Zdaboř a neměl by proto zmizet, je vhodné tedy
kombinovat oba názvy.
V okrese 2111 Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 30118 3 (025-O) Nad Březovými Horami na nový název Čertův pahorek a současně ZSJ dílů: 30118 3 1 (025-O) Nad Březovými
Horami díl 1 na nový název Čertův pahorek díl 1, 30118 3 2 (025-O) Nad Březovými Horami díl 2 na nový název Čertův pahorek díl 2,
podle návrhu obce (v blízkosti je ulice Pod Čertovým pahorkem).
V okrese 2111 Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 30120 5 0 (027-O) Školní na nový název Fialka, podle návrhu obce (zřejmě místní název,protože v sousední ZSJ je
Fialům rybník a Fialův mlýn).
V okrese 2111 Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 30121 3 (028-P) Hatě na nový název Za Brodskou a současně ZSJ dílů: 30121 3 1 (028-P) Hatě díl 1 na nový název Za Brodskou
díl 1, 30121 3 2 (028-P) Hatě díl 2 na nový název Za Brodskou díl 2. Dosavadní název byl nevhodný, protože lokalita i ulice Hatě je jinde, nový název podle názvu ulice.
V okrese 2111 Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 30799 8 0 (049-R) U rybníků na nový název Nový rybník, podle návrhu obce (v ZSJ je Nový rybník).
V okrese 2111 Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 32117 6 0 (056-N) Zavržice-sever na nový název Žežice-jih, podle návrhu obce. ZSJ v minulosti tvořila přesah zástavby části obce Žežice na k.ú. Zavržice, nebyla zrušena kvůli kontinuitě dat.
V okrese 2111 Příbram, v obci 541613 Zalužany, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se opravuje
název ZSJ a ZSJ dílu 19075 6 0 Sazka na správný název Sázka tak, aby byl v souladu s názvem místní části v GEONAMES a na webových stránkách, v lexikonu 1924 a ve všech mapách.

Okres 2112 Rakovník
V okrese 2112 Rakovník, v obci 541699 Čistá, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se opravuje název
ZSJ a ZSJ dílu 10545 7 0 Zelený důl na správný název Zelený Důl tak, aby byl v souladu s názvem místní části v GEONAMES a na
webových stránkách, v lexikonu 1924 a ve všech mapách. Název "Zelený důl" by byl správný, kdyby se jednalo o skutečný "důl" ve
smyslu údolí, zde však jde o název místní části, pro který platí jiná gramatická pravidla (všechna významová podstatná jména v nich začínají velkým písmenem).
V okrese 2112 Rakovník, v obci 541656 Rakovník, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 30809 9 0 (UO 015) Hornické sídliště a Jirkov na nový název Hornické sídliště-U Jirkova, protože místní část Jirkov leží v sousední ZSJ 13916 5 0 (UO 009) U Černého potoka a samotný název Hornické sídliště není vhodný, protože vlastní Hornické sídliště tvoří pouze menší část ZSJ.

Okres 3102 Český Krumlov
V okrese 3102 Český Krumlov, v obci 545392 Český Krumlov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 02308 6 0 (UO 018-O) Domoradice-sídliště na nový název Sídliště Domoradice, v návaznosti na vytvoření nové ZSJ Sídliště Plešivec z důvodu jednotnosti tvorby názvů (název tvořený přívlastkem -sídliště by se měl používat jen tehdy, pokud jde o umělý popisný název, který není běžně používaný).
V okrese 3102 Český Krumlov, v obci 545562 Kaplice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 06310 0 0 (UO 005-O) U porodnice na nový název Sídliště Míru. Původní název U porodnice se vztahoval k porodnici (ulice Míru č.p. 366), která existovala v letech 1970-1979, pak byla přeměněna na Léčebnu dlouhodobě nemocných a od roku
1995 je Domovem pro seniory. Název U porodnice je tedy zcela nevhodný. Ulice Míru je hlavní ulice, která tvoří osu zástavby místního
sídliště, zastavěného převážně bytovými panelovými domy (název Sídliště Míru doložen na webu).

Okres 3103 Jindřichův Hradec
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 545881 Jindřichův Hradec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 06054 2 0 (003-O) Sídliště Vajgar-sever na nový název Sídliště Pod Kasárny. Obec navrhla název
Pod Kasárny, běžně se ale používá název Sídliště Pod Kasárny.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 547336 Třeboň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 17024 1 0 (002-O) Západní čtvrť na nový název Nové město, na návrh obce. Název je vhodný jako protiklad k
historické zástavbě centra.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 547336 Třeboň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 17026 7 0 (004-O) Daskabát na nový název Třeboň-západ, na návrh obce.
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Okres 3104 Písek
V okrese 3104 Písek, v obci 549576 Milevsko, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 09469 2 0 (003-O) Na Šibeňáku na nový název Švermova. Dosavadní název podle pomístního názvu, který je mimo
území ZSJ, nový název podle významné komunikace.

Okres 3105 Prachatice
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 13266 7 0 (UO 004-O) Pod Cvrčkovem na nový název Sídliště na základě připomínek městského úřadu k revizi
ZSJ. Změna názvu je naprosto oprávněná s ohledem na charakter zástavby (sídliště) a polohu dané ZSJ (název Pod Cvrčkovem nově
označuje nově vymezenou ZSJ na západ od dosavadní ZSJ a na západ od ZSJ U kasáren), v místech kde se nachází ulice Pod cvrčkovem a lokalita nové bytové výstavby Pod Cvrčkovem.
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 13268 3 0 (UO 006-O) Pod Libínem na nový název Pod lázněmi na základě připomínek městského úřadu k revizi ZSJ. Změna názvu je naprosto oprávněná s ohledem na polohu dané ZSJ, lázní (Lázně svaté Markéty) a Libína (hora).
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 13269 1 0 (UO 007-P) Průmyslový obvod na nový název Průmyslový obvod-sever v důsledku rozdělení ZSJ
na severní a jižní část.
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 13271 3 0 (UO 009-O) Staré Prachatice-Ostrov na nový název Staré Prachatice. ZSJ 13271 3 0 (UO 009-O)
Staré Prachatice zahrnovala v roce 1970 též území pozdějších ZSJ:
30150 7 0 (UO 012-Z) Probošt (patří do části obce Staré Prachatice),
30151 5 0 (UO 013-Z) Nad tratí (patří do části obce Ostrov),
30152 3 0 (UO 014-Z) Městská Lhotka (patří do části obce Městská Lhotka).
Uvedené tři nové ZSJ byly vytvořeny v roce 1980, z nich ZSJ Městská Lhotka v současném vymezení a byla sčítána, ZSJ Probošt v
současném vymezení, ale nebyla sčítána (obyvatelé byli započteni do ZSJ Staré Prachatice) a ZSJ Nad tratí nebyla rovněž sčítána
(obyvatelé byli započteni do ZSJ Staré Prachatice). Přitom je ZSJ Nad tratí dnes shodná vymezením s částí obce Ostrov, která měla v
roce 1980 133 obyvatel (Staré Prachatice měly pouze 76 obyvatel). Z toho je patrné, že v roce 1980 byla ZSJ Nad tratí vymezena jinak a
měla velmi malý počet obyvatel. To je v souladu se skutečností, že ZSJ Staré Prachatice byla v roce přejmenována na nový název Staré
Prachatice-Ostrov. Z toho všeho je naprosto zřejmé, že ZSJ Nad tratí podle původního záměru revize 1980 zahrnovala pouze neobydlené zemědělské plochy na severovýchod od lokality Ostrov, kdežto lokalita Ostrov vytvořila spolu s lokalitou Staré Prachatice nově vymezenou ZSJ Staré Prachatice-Ostrov. Při SLDB 1991 byla ZSJ Nad tratí ztotožněna svým vymezením s částí obce Ostrov, opravou názvu
se však nikdo nezabýval. Na základě revize ZSJ a s ohledem na připomínky městského úřadu se nyní obnovuje ZSJ Nad tratí v mírně
upraveném původním vymezení a s mírně upraveným názvem (U trati).
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 30151 5 0 (UO 013-Z) Nad tratí na nový název Ostrov tak, aby byl shodný s názvem části obce Ostrov z důvodu
shodného vymezení. Současně se mění charakteristika urbanistického obvodu z dřívějšího Z-zemědělské plochy na novou charakteristiku O-obytné plochy. Od ZSJ se dále odčleňují zemědělské plochy a vytvářejí novou ZSJ 32741 7 0 (UO 025-Z) U trati.
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550671 Volary, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 18472 1 0 (008-N) Stoegerova Huť na nový název Stögrova Huť, podle správné diakritiky.

Okres 3106 Strakonice
V okrese 3106 Strakonice, v obci 550850 Blatná, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 00529 1 0 (UO 006-Z) Za Sladovem na nový název Sádlov. Současně se mění charakteristika urbanistického obvodu z
dřívějšího Z-zemědělské plochy na novou charakteristiku P-průmyslové plochy podle převažující funkce. ZSJ měla v roce 1970 název
V Sadově, od roku 1980 název Za Sladovem, což je zřejmě chybná kombinace názvů Za Sladovnou a Za sádlovem. V nejvýchodnější
části ZSJ totiž leží rybníček Sladovna a vedle něj ulice U Sladovny (tvoří východní hranici ZSJ) a Za Sladovnou, která směřuje dovnitř
ZSJ. Tam se ovšem nachází pomístní název za sádlovem, zřejmě odvozený od místního názvu Sádlov, který je v současnosti názvem
ulice, ale kromě toho též názvem průmyslové zóny Sádlov I a připravované průmyslové zóny Sádlov II.
V okrese 3106 Strakonice, v obci 550787 Strakonice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 30173 6 0 (UO 023-N) Otavská na nový název Nový Dražejov. Nový název je názvem místní části Nový Dražejov, ve které působí Osadní výbor Nového Dražejova a Virtu (doložen na webu), nahrazuje původní umělý název podle ulice (hlavní silnice).

Okres 3107 Tábor
V okrese 3107 Tábor, v obci 553069 Sezimovo Ústí, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 14769 9 0 (002-O) Sídliště Silon-Soukeník na nový název Dr. E. Beneše. Původní název se nepoužívá, nový
název podle nejvýznamnější ulice.
V okrese 3107 Tábor, v obci 553131 Soběslav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 15171 8 0 (002-O) Veselka na nový název Veselské Předměstí. Původní název se nepoužívá, obnoven tradiční název.
V okrese 3107 Tábor, v obci 553131 Soběslav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 15173 4 0 (UO 004-O) Na ohradě na nový název Na Ohradě podle názvu UVP a názvu lokality (s velkým písmenem) a
současně s ohledem na název blízké ZSJ Za Ohradou.
V okrese 3107 Tábor, v obci 553131 Soběslav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 15176 9 0 (UO 007-Z) Na Dráchovském kopci na nový název Na Švadlačkách podle názvu UVP, kam patří většina
budov. Původní název místní části Na Dráchovském kopci byl podle sdělení pracoviště GEONAMES zrušen. V UVP Na Dráchovském
kopci se nacházejí pouze dvě č.p., kdežto v UVP Na Švadlačkách je to cca 10 č.e. a cca 25 č.e. Další zvažovaný název Na Pískách
(místní část) není vhodný, protože UVP Na Pískách má většinu budov v sousední ZSJ Průmyslový obvod.
V okrese 3107 Tábor, v obci 553131 Soběslav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 15179 3 (UO 010-R) Na cihelně na nový název Na Cihelně a současně dílu 1 ZSJ 15179 3 1 (UO 010-R) Na cihelně díl 1 na nový
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název 15179 3 0 (UO 010-R) Na Cihelně, podle názvu místní části Na Cihelně (s velkým písmenem) a současně s ohledem na vytvoření
nové ZSJ z dílu 2.
V okrese 3107 Tábor, v obci 552046 Tábor, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a
ZSJ dílu 16470 4 0 (001-O) Tábor-střed na nový název Tábor-Staré město. Obec navrhla název Staré město, ale od SLDB 1980 má
vždy centrální urbanistický obvod v názvu název obce, bylo by chybou to výjimečně porušit.
V okrese 3107 Tábor, v obci 552046 Tábor, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a
ZSJ dílu 16471 2 0 (002-O) U nádraží na nový název Nové město, podle návrhu obce.
V okrese 3107 Tábor, v obci 552046 Tábor, s účinností od 20.2.2011, (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 30864 1 0 (UO 033-Z) Stříbrné hutě na nový název U Měšic. Dosavadní název je nevhodný, protože místní část Stříbrné
Hutě se nenachází na území města Tábora, ale leží v sousední obci 552496 Chýnov, v ZSJ a současně části obce a k.ú. Dobronice u
Chýnova. Vzhledem k tomu, že ZSJ obklopuje obytnou zástavbu ZSJ Měšice, vhodný název je U Měšic (případně Za Měšicemi).
V okrese 3107 Tábor, v obci 553271 Veselí nad Lužnicí, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ 30868 4 (UO 006-Z) Pískovny na nový název Pískovny-Krkavec a současně dílu 2 ZSJ 30868 4 2 (UO 006-Z) Pískovny díl
2 na nový název 30868 4 0 (UO 006-Z) Pískovny-Krkavec, podle názvů místní části Pískovny (na levém břehu Nežárky) a Krkavec (na
pravém břehu Nežárky) a současně s ohledem na vytvoření nové ZSJ z dílu 1.
V okrese 3107 Tábor, v obci 553271 Veselí nad Lužnicí, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 30869 2 0 (UO 007-Z) Pod hájkem na nový název Na Domavlích. Původní název Na hájku (podle pozemkové
trati) byl podle sdělení pracoviště GEONAMES změněn na nový název Hořejší domavle. Navržený název Na Domavlích je jednak podle
jiné pozemkové trati, ale současně je to název zahajované průmyslové zóny na západním okraji města.

Okres 3201 Domažlice
V okrese 3201 Domažlice, v obci 553425 Domažlice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 03091 1 0 (UO 007-O) Bezděkov I na nový název Bezděkovské Předměstí-východ. Název Bezděkov se nepoužívá, naopak název Bezděkovské Předměstí je běžně používán. Přívlastek podle polohy je vhodnější než římská číslice.
V okrese 3201 Domažlice, v obci 553425 Domažlice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 03092 9 0 (UO 008-O) Bezděkov II na nový název Bezděkovské Předměstí-západ. Název Bezděkov se nepoužívá, naopak název Bezděkovské Předměstí je běžně používán. Přívlastek podle polohy je vhodnější než římská číslice.

Okres 3202 Klatovy
V okrese 3202 Klatovy, v obci 556254 Horažďovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 30213 9 0 (UO 017-Z) K Šibenici na nový název Sádky. Název K Šibenici se nepoužívá, navíc v ZSJ se nachází
kopec jménem Šibeník, takže případný název by měl být K Šibeníku, ten však není doložen. Navrhovaný název je podle místní části
Sádky, doložené už v lexikonu 1930 a nyní v GEONAMES.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 06593 5 (UO 017-N) Pihovice-Čertovka na nový název Pihovice a současně název ZSJ dílu 2 ZSJ 06593 5 2 (UO 017-N) Pihovice-Čertovka díl 2 na nový název ZSJ díl 0 ZSJ 06593 5 0 (UO 017-N) Pihovice, v návaznosti na změnu dílu 1 na novou ZSJ.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 06594 3 (UO 018-N) Čínov-Lažánky na nový název Čínov a současně název ZSJ dílu 1 ZSJ 06594 3 1 (UO 018-N) ČínovLažánky díl 1 na nový název ZSJ díl 0 ZSJ 06594 3 0 (UO 018-N) Čínov, tak aby byl v souladu s názvem části obce a v návaznosti na
změnu dílu 2 na novou ZSJ.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 19790 4 (UO 027-N) Kvaslice-Vítkovice na nový název Kvaslice a současně název ZSJ dílu 1 ZSJ 19790 4 1 (UO 027-N) Kvaslice-Vítkovice díl 1 na nový název ZSJ díl 0 ZSJ 19790 4 0 (UO 027-N) Kvaslice, tak aby byl v souladu s názvem části obce a v návaznosti na změnu dílu 2 na novou ZSJ.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 30216 3 0 (034-O) Na Novém na nový název Wolkerova. Dosavadní název se nepoužívá, nový název podle nejvýznamnější ulice.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 30883 8 0 (UO 043-O) Pod elektrárnou na nový název Domažlické předměstí. Název podle názvu místní části a současně podle nejvýznamnější ulice, která prochází středem zástavby.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 557153 Sušice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění (opravuje)
název ZSJ a ZSJ dílu 30217 1 0 (UO 022-O) Hradecká na nový název Hrádecká. Název podle názvu ulice Hrádecká, která směřuje k
sousední obci Hrádek. Je to oprava dosavadního názvu, který vznikl chybným přebíráním dávných počítačových názvů bez diakritiky.

Okres 3203 Plzeň-město
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 12226 2 0 (029-O) Slovany-u lomu na nový název Slovany-u stadionů. Dosavadní název se nepoužívá, v území žádný
lom není, nový název podle stadionů.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 12228 9 (UO 031-O) Petřín na nový název Petřín-západ a současně ZSJ dílu 2 ZSJ 12228 9 2 (UO 031-O) Petřín díl 2 na nový
název ZSJ díl 0 ZSJ 12228 9 0 (UO 031-O) Petřín-západ, v návaznosti na změnu dílu 1 na samostatnou ZSJ. Název odvozen z dosavadního názvu podle polohy, přičemž bylo vzato v úvahu, že v roce 1930 se nacházely dvě skupiny budov se stejným názvem Petřín
jednak v osadě Lobzy obce Plzeň (nyní Petřín-západ), která byla významnější, a další v obci Božkov (nyní Petřín-východ). Proto bylo
slovo Petřín použito v obou názvech, ale Petřín-západ (kde se nachází ulice Petřínská) byl označen za pokračování původní ZSJ, kdežto Petřín-východ (i když má nyní více obyvatel) byl označen za novou ZSJ.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 12237 8 0 (040-O) Dukelská na nový název U zimního stadionu. Dosavadní název se nepoužívá, nový název podle
významné stavby.
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Okres 3204 Plzeň-jih
V okrese 3204 Plzeň-jih, v obci 558249 Přeštice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 30894 3 0 (UO 010-P) Bory na nový název Průmyslová. Název Bory nedoložen, pomístní název K Borům je za hranicí
města, název Průmyslová je podle názvu ulice a odpovídá charakteristice UO.

Okres 3206 Rokycany
V okrese 3206 Rokycany, v obci 559717 Rokycany, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 14076 7 0 (008-Z) Na vinici na nový název K Oseku. Dosavadní název se nepoužívá, nový název podle polohy.
V okrese 3206 Rokycany, v obci 559717 Rokycany, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
(opravuje) název ZSJ a ZSJ dílu 30238 4 0 (UO 017-O) Prachovna na nový název Práchovna. Název podle lokality a názvu ulice Práchovna. Je to oprava dosavadního názvu, který vznikl chybným přebíráním dávných počítačových názvů bez diakritiky.

Okres 3207 Tachov
V okrese 3207 Tachov, v obci 561215 Stříbro, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 15781 3 0 (003-O) Na vinici na nový název Na Vinici, podle názvu ulice.

Okres 4101 Cheb
V okrese 4101 Cheb, v obci 554481 Cheb, s účinností od 20.2.2011 (pracovní (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
(opravuje) název ZSJ a ZSJ dílu 05090 3 0 (UO 009-P) U Dolní brány na nový název U Lodní brány. Původní název vznikl omylem,
zřejmě jako "logický" protiklad k názvu U Horní brány. Nový název je doložen v názvu místní části U Lodní Brány a v roce 1869 v názvu
městské čtvrti Předměstí u Lodní brány (Schiffthorvororte).
V okrese 4101 Cheb, v obci 554642 Mariánské Lázně, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 09163 4 0 (UO 008-U) Kasárna na nový název Kasárna Hamrníky. Lokalita představuje území bývalých (zrušených) kasáren, které představují typickou lokalitu brownfields, u které není dosud rozhodnuto o budoucím využití (může to být např.
obytná nebo průmyslová zóna). Mění se charakteristika UO - dříve U-ostatní účelové plochy (to bylo krycí označení pro vojenský útvar),
nově X-rezervní plochy (to jsou plochy, u kterých se ještě neví, k čemu budou v budoucnosti sloužit). Název Kasárna Hamrníky je název,
pod kterým se lokalita označuje ve výzvách k revitalizaci území.
V okrese 4101 Cheb, v obci 554642 Mariánské Lázně, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 31931 7 0 (UO 028-O) U pily na nový název Panská Pole, podle názvu místní části. Název U pily byl podle názvu nikoliv nejvýznamnější ulice U pily.

Okres 4102 Karlovy Vary
V okrese 4102 Karlovy Vary, v obci 555380 Nejdek, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 15893 3 0 (UO 024-N) Suchá na nový název Nová Suchá v důsledku rozdělení ZSJ Suchá na dvě ZSJ. Název podle místních částí Nová Suchá a Stará Suchá. Název Suchá zůstává názvem části obce.
V okrese 4102 Karlovy Vary, v obci 555428 Ostrov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ 11587 8 (007-R) Park oddechu na nový název Zámecký park a současně název ZSJ dílů: 11587 8 1 (007-R) Park oddechu
díl 1 na nový název Zámecký park díl 1, 11587 8 2 (007-R) Park oddechu díl 2 na nový název Zámecký park díl 2. Umělý název nahrazen názvem doloženým v GEONAMES.

Okres 4103 Sokolov
V okrese 4103 Sokolov, v obci 560367 Horní Slavkov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 30903 6 0 (UO 002-P) Krušnohorská na nový název Průmyslový obvod východ.Původní název byl umělý,
dnes ničím nepodložený (možná podle strojíren, které byly kdysi pobočným závodem Krušnohorských strojíren Komořany).

Okres 4201 Děčín
V okrese 4201 Děčín, v obci 562858 Šluknov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 31954 6 0 (024-O) Dr. E. Beneše na nový název Dr. Edvarda Beneše, podle návrhu obce.

Okres 4203 Litoměřice
V okrese 4203 Litoměřice, v obci 564567 Litoměřice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 08544 8 0 (UO 003-O) Na valech na nový název Palachova. Dosavadní název není vhodný, protože ulice Na valech tvoří jen malou část vnějších hranic ZSJ, zatímco ulice Palachova je nejvýznamnější ulice, která prochází ZSJ.
V okrese 4203 Litoměřice, v obci 564567 Litoměřice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 08548 1 0 (UO 007-Z) Na šancích na nový název Na Šancích. V názvu není slovo "šance" obecným popisným názvem (jako je tomu např. u názvů Za tratí, U nemocnice apod.), ale je součástí pomístního názvu Na Šancích (doloženého
v GEONAMES a v základní mapě).

Okres 4204 Louny
V okrese 4204 Louny, v obci 565971 Louny, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 31127 8 0 (UO 035-X) Šestý okrsek na nový název Skalka. Současně se mění charakteristika UO: dříve X-rezervní plochy,
nově O-obytné plochy. ZSJ byla vytvořena při územní přípravě SLDB 1991, měla název U přeložky (podle polohy) a měla charakteristiku
X-rezervní plochy, protože nebyla v té době zastavěná. V rámci územní přípravy SLDB 2001 došlo na základě konzultace s městským
úřadem s účinností od 20.7.2000 ke změně názvu na nový název Šestý okrsek (pracovní název odboru výstavby pro budoucí obytnou
výstavbu), ZSJ však ani tehdy nebyla ještě zastavěná (počet obyvatel 2001 byl nulový), charakteristiky nebyly řešeny. V současnosti je
ZSJ zčásti zastavěna, a to v severovýchodní části), kde je již přiděleno 24 č.p. v rodinných domech. Zbytek území je definován jako rozvojová plocha pro bytovou výstavbu. V dokumentech městského úřadu na webu se vyskytuje název Skalka, jako nový název pro lokalitu.
V okrese 4204 Louny, v obci 566985 Žatec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a
ZSJ dílu 19476 0 0 (UO 004-O) U nemocnice na nový název U nemocnice-jih, v důsledku rozdělení ZSJ na dvě.
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Okres 4205 Most
V okrese 4205 Most, v obci 567027 Most, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a
ZSJ dílu 09938 4 0 (004-P) U dolů na nový název U kostela, podle návrhu obce (obec navrhla název U Kostela, ale jde o jméno obecné, nikoliv vlastní - kostel má jiný název).
V okrese 4205 Most, v obci 567027 Most, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a
ZSJ dílu 09952 0 0 (UO 018-O) U průmyslové školy na nový název U muzea. Dosavadní název není vhodný, protože v ZSJ se nyní
průmyslová škola nenachází. Naproti tomu se zde nachází Oblastní muzeum Most.
V okrese 4205 Most, v obci 567027 Most, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a
ZSJ dílu 09973 2 0 (UO 039-L) Resl-západ na nový název Ressl-západ. Název pochází z německého názvu Rössl (česky Ryzel), v roce 1930 jako místní část ("roztroušené domy"), která ovšem ležela na území dnešní ZSJ 31900 7 0 (UO 066-R) Resl-východ. Česká
podoba Ryzel se nedochovala, v roce 1970 se používala podoba Resl, v současnosti převážila podoba Ressl, např. v názvu ulice Na
Ressl (vede do kopce, kdysi zvaného Rössl Berg). Název by mohl být též Podlesí, podle názvu ulice a místní části Podlesí, kterou tvoří
několik domů na severním okraji ZSJ. Název Ressl je však vhodnější, protože charakteristika UO je L-lesní plochy.
V okrese 4205 Most, v obci 567027 Most, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a
ZSJ dílu 31900 7 0 (UO 066-R) Resl-východ na nový název Ressl-východ. Název pochází z německého názvu Rössl (česky Ryzel), v
roce 1930 jako místní část ("roztroušené domy"), která ležela na území dnešní ZSJ 31900 7 0 (UO 066-R) Resl-východ. Česká podoba
Ryzel se nedochovala, v roce 1970 se používala podoba Resl, v současnosti převážila podoba Ressl, např. v názvu ulice Na Ressl (vede do kopce, kdysi zvaného Rössl Berg).

Okres 4206 Teplice
V okrese 4206 Teplice, v obci 567477 Bystřany, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 01670 5 0 Bystřany-střed na nový název Bystřany. Název se mění, protože přestává být názvem urbanistického obvodu a stává se názvem sídelní lokality, shodným s názvem části obce.
V okrese 4206 Teplice, v obci 567477 Bystřany, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 31165 1 0 Na lišce na nový název Na Lišce. Název se upravuje tak, aby byl shodný s názvem ulice a lokality.

Okres 4207 Ústí nad Labem
V okrese 4207 Ústí nad Labem, v obci 554804 Ústí nad Labem, s účinností (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 31188 0 0 (UO 089-V) Nemocnice na nový název Univerzitní kampus. Nemocnice byla zrušena, budovy jsou využívány jako univerzitní kampus.

Okres 5101 Česká Lípa
V okrese 5101 Česká Lípa, v obci 561380 Česká Lípa, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 30919 2 0 (UO 044-O) Sady pracujících na nový název Městský park. Nový název doložen na plánu města na
webu.

Okres 5102 Jablonec nad Nisou
V okrese 5102 Jablonec nad Nisou, v obci 563510 Jablonec nad Nisou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize
ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 31047 6 0 (UO 036-X) Sídliště Dolina na nový název Dolina-jih. ZSJ představuje urbanistický
obvod s charakteristikou X-rezervní plochy a byl vymezen pro území plánovaného sídliště Dolina. Toto sídliště se až dosud nezačalo
stavět a obyvatelé ze sousedící zástavby proti jeho realizaci bojují. Protože budoucnost území není jasná, ponechává se charakteristika
UO X-rezervní plochy, ale název se mění na neutrální podobu Dolina-jih, která nepředurčuje budoucí využití.

Okres 5103 Liberec
V okrese 5103 Liberec, v obci 564095 Hrádek nad Nisou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 31084 1 0 (UO 012-R) Mannsfeldova rokle na nový (opravený) název Mansfeldova rokle. Správný název,
odvozený od jména Mansfeld nebo Colloredo-Mansfeld, je doložen na webu.
V okrese 5103 Liberec, v obci 563889 Liberec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 08218 0 0 (UO 016-O) Pavlovice-sever na nový název Staré Pavlovice-východ. V Liberci jsou samostatné části obce
Staré a Nové Pavlovice. Název pouze Pavlovice není vhodný, proto se upřesňuje na Staré Pavlovice a v nich má ZSJ polohu na východě, nikoliv na severu (sever to byl vůči části Nové Pavlovice).
V okrese 5103 Liberec, v obci 563889 Liberec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 08242 2 (UO 040-L) Harcovské polesí na nový název Starý Harcov a současně název ZSJ dílu 1 ZSJ 08242 2 1 (UO 040-L) Harcovské polesí díl 1 na nový název ZSJ díl 0 ZSJ 08242 2 0 (UO 040-N) Starý Harcov a současně se mění charakteristika urbanistického
obvodu: dříve L-lesní plochy, nově N-odloučené obytné plochy. Název se přizpůsobuje názvu k.ú. a také tomu, že se nejedná pouze o
lesní plochy, ale také o osídlenou lokalitu - 135 obyv. v roce 2001.

Okres 5201 Hradec Králové
V okrese 5201 Hradec Králové, v obci 570508 Nový Bydžov, s účinností od (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 32135 4 0 (UO 023-Z) Pod Vysočany na nový název Osek. Název podle místní části Osek a ulice Samota Osek.

Okres 5202 Jičín
V okrese 5202 Jičín, v obci 573248 Nová Paka, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 10513 9 0 (UO 002-O) Ke Štikovu na nový název Na Vyšehradě. Tato ZSJ, která až dosud zahrnovala značně různorodou zástavbu ve východní části města, se rozděluje na tři ZSJ, přičemž kód se ponechává severní,obytné části. Kdysi dávno uměle vytvořený název Ke Štikovu (podle sousední části obce a k.ú.) se mění na název podle nejvýznamnější ulice.

Okres 5205 Trutnov
V okrese 5205 Trutnov, v obci 579203 Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 03402 9 0 (UO 007-P) Mlýnská čtvrť na nový název Slovany. Název Městská čtvrť není nikde doložen, naproti tomu název Slovany je jednak názvem místní části a současně názvem ulice (UVP).
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V okrese 5205 Trutnov, v obci 579203 Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 03413 4 0 (UO 019-N) Pod Betlémem na nový název Žireč Ves. Nový název je shodný s názvem
k.ú. a také s historickým názvem obce Žireč Ves nebo Ves Žireč před rokem 1918.
V okrese 5205 Trutnov, v obci 579742 Špindlerův Mlýn, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 16298 1 0 Fučíkova chata na nový název Brádlerovy boudy. Název Fučíkova chata resp. Fučíkovy boudy se
používal v letech 1948-1989, po roce 1989 změna názvu na původní název Brádlerovy boudy.

Okres 5301 Chrudim
V okrese 5301 Chrudim, v obci 571164 Chrudim, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 05435 6 0 (007-P) V hliníkách I na nový název Průmyslová zóna Chrudim, podle návrhu obce (obec navrhovala pouze
Průmyslová zóna, název Průmyslová zóna Chrudim se používá v celostátních dokumentech).
V okrese 5301 Chrudim, v obci 571164 Chrudim, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 05437 2 0 (009-Z) Vlčí Hora na nový název Nad Vlčí Horou. Dosavadní název byl nevhodný, protože Vlčí Hora není
kopec, ale sídelní lokalita mimo ZSJ. Nový název podle polohy.
V okrese 5301 Chrudim, v obci 571164 Chrudim, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 30354 2 0 (013-P) V hliníkách II na nový název V Hliníkách, podle návrhu obce a podle názvu ulice.
V okrese 5301 Chrudim, v obci 571164 Chrudim, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 31217 7 0 (018-O) Pod Vlčí Horou na nový název Vlčí Hora, podle návrhu obce a v souladu se skutečností, že tato
ZSJ představuje sídelní lokalitu Vlčí Hora (je to název sídla, nikoliv kopce).
V okrese 5301 Chrudim, v obci 571164 Chrudim, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 32188 5 0 (023-Z) U Májova na nový název Májov, podle návrhu obce.

Okres 5302 Pardubice
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ 11765 0 (UO 001-O) Pardubice-historické jádro na nový název Pardubice-Staré Město a současně název ZSJ dílu 2 ZSJ
11765 0 2 (UO 001-O) Pardubice-historické jádro díl 2 na nový název 11765 0 1 (UO 001-O) Pardubice-Staré Město díl 1. Název se
mění tak, aby byl v souladu s názvem části obce, přitom se respektuje skutečnost, že od roku 1980 má hlavní ZSJ v obci název obce ve
svém názvu. Pozn.: Současně se vytváří nový díl 2 této ZSJ 11765 0 2 (UO 001-O) Pardubice-Staré Město díl 2, z menšího polygonu
původní ZSJ 11765 0 4 (UO 001-O) Pardubice-historické jádro díl 4.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 11779 0 0 (UO 015-U) Na Židově na nový název Věznice. Název se mění tak, aby byl v souladu s charakteristikou
UO: U-jiné účelové plochy, ZSJ byla vždy vymezena jako areál věznice, pouze nebyla pod tímto názvem uváděna, byla označována názvem celé místní části.
V okrese 5302 Pardubice, v obci 575500 Přelouč, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 13460 1 0 (UO 005-P) Na vršku na nový název Průmyslový obvod. Dosavadní název není nikde doložen, proto se mění tak, aby byl v souladu s charakteristikou ZSJ.

Okres 5303 Svitavy
V okrese 5303 Svitavy, v obci 572365 Horní Újezd, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 04449 1 0 Cíkov na nový název Cikov, podle GEONAMES.

Okres 5304 Ústí nad Orlicí
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 18823 9 0 (UO 002-O) Chrudimské Předměstí na nový název Pražské Předměstí-střed. Název ZSJ podle
názvu části obce a polohy. Je nevhodné, aby název ZSJ byl Chrudimské Předměstí, když takový název je zcela umělý a nepoužívá se,
protože se jedná o centrální část části obce Pražské Předměstí.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ 18824 7 (UO 003-O) Choceňské Předměstí na nový název Choceňské Předměstí-sever a současně název ZSJ dílu
1 ZSJ 18824 7 1 (UO 003-O) Choceňské Předměstí díl 1 na nový název ZSJ díl 0 ZSJ 18824 7 0 (UO 003-O) Choceňské Předměstísever. Název ZSJ podle názvu části obce a polohy.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ 18825 5 (UO 004-O) Litomyšlské Předměstí na nový název Litomyšlské Předměstí-východ a současně název ZSJ
dílu 1 ZSJ 18825 5 1 (UO 004-O) Litomyšlské Předměstí díl 1 na nový název ZSJ díl 0 ZSJ 18825 5 0 (UO 004-O) Litomyšlské Předměstí-východ. Název ZSJ podle názvu části obce a polohy.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ 18826 3 (UO 005-O) Pražské Předměstí I na nový název Pražské Předměstí-jih a současně název ZSJ dílu 2 ZSJ
18826 3 2 (UO 005-O) Pražské Předměstí I díl 2 na nový název ZSJ díl 0 ZSJ 18826 3 0 (UO 005-O) Pražské Předměstí-jih. Název ZSJ
podle názvu části obce a polohy.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 31293 2 0 (UO 020-O) Pražské Předměstí II na nový název Litomyšlské Předměstí-jih. Název ZSJ podle
názvu části obce a polohy. Je nevhodné, aby název ZSJ byl Pražské Předměstí II, když patří do části obce Litomyšlské Předměstí a část
obce Pražské Předměstí je zcela jinde.

Okres 6101 Havlíčkův Brod
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 568759 Chotěboř, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 31202 9 0 (027-O) U hřbitova na nový název Chmelnice, podle návrhu obce.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 568414 Havlíčkův Brod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 31195 2 0 (UO 045-O) Na Pražské na nový název Sídliště Pražská-východ. Nový název podle sídliště
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ve zbylé severní části ZSJ je výstižnější nežli název Na Pražské, vyjadřuje hlavně skutečnost, že zástavba sídliště Pražská (dokumentovaná názvem ulice u jednotlivých budov) zahrnuje jak nově vytvořenou ZSJ Sídliště Pražská, tak tuto ZSJ.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 548286 Knyk, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 06722 9 0 Rozňák-Pelestrov na nový název Rozňák v důsledku oddělení nové ZSJ Pelestrov.

Okres 6102 Jihlava
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586897 Bítovčice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 00490 1 0 Bítovčice I na nový název Horní Bítovčice. Název ZSJ se mění tak, aby byl shodný s názvem k.ú.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586897 Bítovčice, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 00491 0 0 Bítovčice II na nový název Dolní Bítovčice. Název ZSJ se mění tak, aby byl shodný s názvem k.ú.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 05968 4 0 (002-O) U nemocnice na nový název Třída Legionářů, podle návrhu obce a podle ulice.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 05969 2 0 (003-V) Nemocnice na nový název U soudu, podle návrhu obce.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 05970 6 0 (004-R) Březinovy sady na nový název Heulos, podle návrhu obce, doloženo v mapě.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 05971 4 0 (005-O) Sídliště Březinovy sady na nový název Sídliště Březinova podle návrhu obce a v souladu s tím, že
se nejedná o sady, ale o sídliště.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 05972 2 0 (006-V) Léčebný ústav na nový název Psychiatrická léčebna, podle návrhu obce a v souladu s používaným
názvem areálu.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 05974 9 (008-O) Brtnické Předměstí na nový název Na Slunci a současně ZSJ dílů: 05974 9 1 (008-O) Brtnické Předměstí díl 1 na
nový název Na Slunci díl 1, 05974 9 2 (008-O) Brtnické Předměstí díl 2 na nový název Na Slunci díl 2, podle návrhu obce.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 05989 7 0 (023-P) Průmyslový obvod u Bedřichova na nový název Průmyslová zóna Bedřichov, podle návrhu obce
(Bedřichov-průmyslová zóna), který byl upraven v souladu s jinými podklady.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 30416 6 0 (028-P) Hruškové Dvory-průmyslový obvod na nový název Průmyslová zóna Hruškové Dvory, podle návrhu obce (Hruškové Dvory-průmyslová zóna), který byl upraven v souladu s jinými podklady.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu a ZSJ dílu 30417 4 0 (UO 029-O) Na dolech na nový název Na Dolech, tak aby byl v souladu s používaným názvem bytové lokality.

Okres 6104 Třebíč
V okrese 6104 Třebíč, v obci 591181 Moravské Budějovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 09900 7 0 (UO 011-O) Hliništný na nový název Sídliště Šafaříkova. Název podle sídliště, možný jiný název
Moravské Budějovice-východ.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 16983 8 0 (011-R) Nová nemocnice na nový název Terůvky, podle návrhu obce a v souladu s GEONAMES.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
16987 1 (UO 015-O) U trati na nový název Sídliště Za Rybníkem a současně název ZSJ dílu 1 ZSJ 16987 1 1 (UO 015-O) U trati díl 1
na nový název 16987 1 0 (UO 015-O) Sídliště Za Rybníkem tak, aby byl shodný s používaným názvem sídliště (současně se ruší členění na díly). Nový název doložen na webu.

Okres 6105 Žďár nad Sázavou
V okrese 6105 Žďár nad Sázavou, v obci 596973 Velká Bíteš, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 17822 5 0 (UO 003-P) Za loukama na nový název Jihlavská. Dosavadní název podle málo významné
ulice nahrazen názvem podle významné ulice.

Okres 6201 Blansko
V okrese 6201 Blansko, v obci 581372 Boskovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 00841 9 0 (UO 010-O) Pod oborou na nový název Sídliště Pod oborou. Název doložen v na webu v dokumentech o
regeneraci sídliště.

Okres 6202 Brno-město
V okrese 6202 Brno-město, v obci 582786 Brno, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 01076 6 0 (UO 077-V) Zimní stadión na nový název Stadión, protože hala zimního stadiónu byla v roce 2008 předána
demolici, sportovní plochy ale v ZSJ zůstávají.
V okrese 6202 Brno-město, v obci 582786 Brno, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 01089 8 0 (UO 090-O) Slavíčkova-Hakenova na nový název Slavíčkova-Ibsenova, vzhledem k tomu, že název ulice
Hakenova byl již v roce 1993 změněn na název Ibsenova.
V okrese 6202 Brno-město, v obci 582786 Brno, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 01191 6 0 (UO 192-R) Sokolská na nový název Sokolské koupaliště podle používaného názvu pro toto území (ulice
Sokolská je jinde).
V okrese 6202 Brno-město, v obci 582786 Brno, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 01193 2 0 (UO 194-R) Trnovka na nový název Trnůvka, podle správného názvu vrchu Trnůvka v mapě.
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V okrese 6202 Brno-město, v obci 582786 Brno, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 01194 1 0 (UO 195-L) Pod Trnovkou na nový název Pod Trnůvkou, podle správného názvu vrchu Trnůvka v mapě.
V okrese 6202 Brno-město, v obci 582786 Brno, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 01196 7 0 (UO 197-O) Morávkovo náměstí na nový název Bohunice-střed. Název bývalého náměstí, které úplně zaniklo novou výstavbou, je rovněž zaniklý. Sousední ZSJ se nazývají podle nejvýznamnější ulice (Okrouhlá, Ukrajinská), to nelze použít,
protože žádná z ulic nemá tak významné postavení. Nový název Bohunice-střed vyjadřuje polohu ZSJ v rámci k.ú., části obce Bohunice
a městské části Brno-Bohunice a také skutečnost, že jeho východní část se nachází v místech původní zástavby bývalé obce Bohunice.
V okrese 6202 Brno-město, v obci 582786 Brno, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 01247 5 0 (UO 248-L) Chochola-rybník na nový název Chochola. ZSJ představuje lesní plochy kolem bývalého hradiště Chochola, v ZSJ se žádný rybník nenachází.

Okres 6203 Brno-venkov
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 584223 Zbýšov, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 19210 4 0 Důl Anna na nový název Čtvrť Anenská. Nový název je názvem UVP a odpovídá názvu nově vytvořené
ZSJ Čtvrť Sička, kromě toho důl Anna byl zrušen už dávno (1967).

Okres 6204 Břeclav
V okrese 6204 Břeclav, v obci 584291 Břeclav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 01359 5 0 (002-P) U Dyje na nový název Cukrovar, podle návrhu obce.
V okrese 6204 Břeclav, v obci 584291 Břeclav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 01366 8 0 (009-P) Újezd na nový název Průmyslový obvod-východ,s ohledem na to, že obec navrhovala změnu, ale
navržený název byl nepřijatelný (Otis, neboli název podle konkrétní momentálně existující firmy).
V okrese 6204 Břeclav, v obci 584495 Hustopeče, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 04988 3 0 (003-O) Hradní ulice na nový název Hradní, podle návrhu obce.

Okres 6205 Hodonín
V okrese 6205 Hodonín, v obci 586161 Dubňany, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 31397 1 0 (003-L) Písky u doubků na nový název Písky u dúbků, podle oznámené změny v GEONAMES.
V okrese 6205 Hodonín, v obci 586021 Hodonín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 04041 0 0 (001-O) Hodonín-střed na nový název Hodonín-jih-Rybáře, podle návrhu obce (Jih-Rybáře), přizpůsobenému pravidlu, že od SLDB 1980 má centrální urbanistický obvod ve svém názvu název obce.
V okrese 6205 Hodonín, v obci 586021 Hodonín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 04047 9 0 (UO 007-P) Písky na nový název Kapřiska. Původ dosavadního názvu Písky nezjištěn, nepoužívá se. Nový
název Kapřiska podle návrhu obce (je doložen na webu).
V okrese 6205 Hodonín, v obci 586021 Hodonín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 04052 5 0 (UO 012-Z) Plesy na nový název U Očova. Původ názvu Plesy nezjištěn, nepoužívá se. Nový název U Očova
je podle polohy v sousedství ZSJ Očov, podle ranče Očov a je obsažen v pomístním názvu Louky pod Očovem (Očov je lesní pozemek
na břehu řeky Moravy).
V okrese 6205 Hodonín, v obci 586021 Hodonín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 04053 3 0 (UO 013-O) U nemocnice I na nový název Mrkotálky. Původní název se nepoužívá. Nový název podle názvu
místní části Mrkotálky, název lokality doložen v dokumentech města na webu. Změna provedena na návrh obce.
V okrese 6205 Hodonín, v obci 586021 Hodonín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 30412 3 0 (UO 021-O) U nemocnice II na nový název Větrná hůrka. Původní název se nepoužívá. Nový název podle
názvu lokality Větrná hůrka, doložen v dokumentech města na webu. Změna provedena na návrh obce.
V okrese 6205 Hodonín, v obci 586722 Veselí nad Moravou, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 18078 5 0 (009-Z) Za tratí na nový název Podsedky, podle návrhu obce a podle GEONAMES.

Okres 6206 Vyškov
V okrese 6206 Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 18864 6 (UO 008-O) Brňany-Křečkovice na nový název Brňany a současně název ZSJ dílu 1 ZSJ 18864 6 1 (UO 008-O) BrňanyKřečkovice díl 1 na nový název 18864 6 0 (UO 008-O) Brňany, v důsledku zrušení členění na díly.

Okres 6207 Znojmo
V okrese 6207 Znojmo, v obci 593711 Znojmo, s účinností od (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ
dílu 19344 5 0 (UO 004-O) Gránica na nový název Nad Gránicemi. Dosavadní název byl nesprávný gramaticky (správně by mělo být
Gránice), ale i věcně: název Gránice se vztahuje ke strmému údolí, kterým protéká Gránický potok, nikoliv ke čtvrti města. Gramatický
tvar názvu je doložen v názvu akce "Běh Gránicemi", nikoliv tedy "Běh Gránicí".

Okres 7101 Jeseník
V okrese 7101 Jeseník, v obci 536385 Jeseník, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 05884 0 0 (UO 013-Z) Železná hora na nový název Pod Železnou horou. Dosavadní název nebyl vhodný, protože vrch
Železná hora se nachází na území sousední obce Lipová-lázně

Okres 7102 Olomouc
V okrese 7102 Olomouc, v obci 503444 Litovel, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 08598 7 0 (UO 009-O) Šmeralova na nový název Litovel-východ. Dosavadní název nebyl vhodný, protože ulice Šmeralova ve městě není, byla tedy přejmenována. Z webu se nedá zjistit, která to byla, nejspíše Šmakalova. Je však nevhodné používat nový
název ulice, který nemusí být běžně známý. Nový název Litovel-východ se podobá názvům sousedních ZSJ Litovel-střed, Uničovské
Předměstí a Olomoucké Předměstí.
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V okrese 7102 Olomouc, v obci 500496 Olomouc, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 11067 1 0 (UO 018-O) První pětiletky na nový název Norská. Dosavadní název pochází z názvu bývalého "sídliště 1.
pětiletky" a je zcela nevhodný. Možný název by byl Sídliště Neředín, ale protože další dvě ZSJ (Stiborova a Karafiátova) obsahují rovněž
sídliště na k.ú. Neředín, nebylo by to jednoznačné. Nový název je podle ulice Norská, která je centrální ulicí bývalého sídliště.
V okrese 7102 Olomouc, v obci 505188 Šternberk, s účinností od 20.2.2011, (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 16362 7 0 (UO 011-O) Náměstí generála Svobody na nový název Náměstí Svobody. Nový název je podle názvu
náměstí, které bylo zřejmě přejmenováno.

Okres 7104 Přerov
V okrese 7104 Přerov, v obci 511382 Přerov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 13475 9 0 (UO 005-O) Josefa Čapka na nový název Bartošova. Dosavadní název ZSJ je nevhodný, protože ulice, podle níž
je pojmenována, nemá název podle spisovatele Josefa Čapka, ale v současnosti má název "Č. Drahlovského", podle místního rodáka,
který vystupuje pod jmény Josef Čapka, Čapka Drahlovský apod. Název ZSJ by tedy mohl být "Č. Drahlovského" podle formálního převzetí názvu ulice, nebo "Čapky Drahlovského" nebo třeba "Josefa Čapky Drahlovského". Vzhledem k tomu, že tato ulice není nejvýznamnější ulice v ZSJ, je vhodnější název ZSJ změnit na Bartošova, která je významnější a její název nevytváří problémy (resp. kontraverze).
V okrese 7104 Přerov, v obci 511382 Přerov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 13476 7 0 (UO 006-O) Náměstí Optiky na nový název Optiky. V současné době neexistuje v ZSJ žádné Náměstí Optiky, ale
existuje ulice Optiky, proto se název ZSJ upravuje.

Okres 7105 Šumperk
V okrese 7105 Šumperk, v obci 540471 Mohelnice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 31563 0 0 (UO 008-Z) Morava na nový název Za cihelnou. Název pod pomístního názvu, s ohledem na to, že území u řeky Moravy přešlo do nové ZSJ 32876 6 0 (UO 024-Z) Moravičanské jezero.
V okrese 7105 Šumperk, v obci 541168 Štíty, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 01425 7 0 Březenský Dvůr na nový název Horní Březenský Dvůr. Je to oprava staré chyby. Lokalita se kdysi nazývala Nieder Lenzdorf (Dolní Mlýnice), podle sousedních lokalit Mlýnice (Lenz Dorf) a Mlýnický Dvůr (Lenz Hof). Omylem byl na tuto lokalitu umístěn název Březenský Dvůr, který je ve skutečnosti jinde (tam,kde je k.ú. Březenský Dvůr). Protože ale chybně umístěný název je používán ve všech mapách a název Dolní Mlýnice nikdy nebyl používán, rozumným kompromisem je nový název Horní Březenský Dvůr, dobře identifikovatelný podle polohy a současně naznačující, že by měl existovat nějaký "Dolní" Březenský Dvůr, který také doopravdy existuje.
V okrese 7105 Šumperk, v obci 541168 Štíty, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 01426 5 0 Březná I na nový název Březná. Lokalita se kdysi nazývala Březná (Friese) na rozdíl od lokality Březenský Dvůr
(Friese Hof), název Březná I byl umělý a ruší se současně se zrušením názvu Březná II.
V okrese 7105 Šumperk, v obci 541168 Štíty, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 19870 6 0 Březná II na nový název Březenský Dvůr. Je to oprava dávné chyby. Sídelní lokalita se kdysi nazývala Březenský
Dvůr (Friese Hof) na rozdíl od lokality Březná (Friese) a dodnes je svým vymezením shodná s k.ú. Březenský Dvůr. Název Březná II byl
vytvořen uměle, aby vyřešil problém, vyvolaný chybným umístěním názvu Březenský Dvůr na jiné místo.

Okres 7201 Kroměříž
V okrese 7201 Kroměříž, v obci 588491 Hulín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 31425 1 0 (UO 003-O) Za drahou na nový název Holešovská. Dosavadní ZSJ se rozděluje na dvě nové: zástavba v
blízkosti nádraží vytváří novou ZSJ 32878 2 0 (UO 011-D) U nádraží, zbytek původní ZSJ (obytná část), má nový název Holešovská
podle názvu ulice.

Okres 7202 Uherské Hradiště
V okrese 7202 Uherské Hradiště, v obci 592048 Bojkovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění (opravuje) název ZSJ a ZSJ dílu 31471 4 0 (UO 004-P) Jánský Mlýn na nový název Jamský Mlýn. Dosavadní název ZSJ byl
chybný, správný název byl vždy Jamský Mlýn (viz lexikon 1924 a odkazy na webu), v GEONAMES to dosud není opraveno.
V okrese 7202 Uherské Hradiště, v obci 592102 Buchlovice, s účinností od 15.1.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ 01563 6 0 Chrastě na nový název Chrastě-Polesí. Nový název podle názvů místní části a současně UVP Chrastě a
UVP Polesí.
V okrese 7202 Uherské Hradiště, v obci 592005 Uherské Hradiště, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se mění název ZSJ 17289 8 (UO 006-O) U stadionu na nový název Pod Svahy a současně název ZSJ dílů: 17289 8 1 (UO 006-O)
U stadionu díl 1 na nový název Pod Svahy díl 1, 17289 8 2 (UO 006-O) U stadionu díl 2 na nový název Pod Svahy díl 2. Název podle lokality a ulice.
V okrese 7202 Uherské Hradiště, v obci 592005 Uherské Hradiště, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se mění název ZSJ 17293 6 (UO 010-O) Dukla na nový název Na Rybníku a současně název ZSJ dílu 2 ZSJ 17293 6 2 (UO 010O) Dukla díl 2 na nový název 17293 6 0 (UO 010-O) Na Rybníku (současně se mění díl 2 na díl 0). Název doložen v současných mapách.
V okrese 7202 Uherské Hradiště, v obci 592731 Uherský Brod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 17307 0 0 (UO 010-O) Sídliště pod vinohrady na nový název Sídliště Pod Vinohrady, protože se jedná
o vlastní název sídliště.
V okrese 7202 Uherské Hradiště, v obci 592731 Uherský Brod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 17309 6 0 (UO 012-Z) Náklady na nový název Amerika-Třešňovka. Dosavadní název byl podle pomístního názvu Náklady, nový název je podle dvou místních částí Amerika a Třešňovka (podle chatových osad).
V okrese 7202 Uherské Hradiště, v obci 592731 Uherský Brod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 30451 4 0 (UO 016-X) Díly na nový název Těšov-západ. Umělý název se nahrazuje jiným, ale obecnějším umělým názvem. Původní charakteristika X-rezervní plochy se mění na N-odloučené obytné plochy.
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Okres 7203 Vsetín
V okrese 7203 Vsetín, v obci 544841 Rožnov pod Radhoštěm, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 14299 9 0 (UO 007-L) Chumchálky na nový název Horní Kouty-Sladské a současně se mění charakteristika UO: dříve L-lesní plochy, nově N-odloučené obytné plochy. Dosavadní pomístní název nahrazen názvy dvou místních částí (v
souladu se změnou charakteristiky).

Okres 7204 Zlín
V okrese 7204 Zlín, v obci 585939 Vizovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 18318 1 0 (UO 002-O) Na Janově Hoře I na nový název U Lázně podle názvu místní části.
V okrese 7204 Zlín, v obci 585939 Vizovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 30069 1 0 (UO 008-L) Na Janově Hoře II na nový název Na Janově Hoře podle názvu místní části.

Okres 8102 Frýdek-Místek
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 598003 Frýdek-Místek, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 03502 5 0 (UO 021-P) Jeremenkova na nový název Nádražní. Dosavadní název byl podle názvu ulice, která byla přejmenována.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 507091 Nýdek, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 10821 9 0 Za Kámen na nový název Zakameň, podle oznámené změny v GEONAMES.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 598674 Sedliště, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 14696 0 0 Kouty na nový název Kúty, podle GEONAMES.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 552551 Staré Město, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 31801 9 0 (UO 004-P) Průmyslový obvod Jeremenkova na nový název Průmyslový obvod. Dosavadní
název byl zřejmě podle ulice, nepoužívá se, zkrácený název postačuje.

Okres 8103 Karviná
V okrese 8103 Karviná, v obci 598933 Český Těšín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 02322 1 0 (UO 007-O) Hrabina na nový název Sídliště Hrabinská. Název podle sídliště, doložen na webu.
V okrese 8103 Karviná, v obci 598933 Český Těšín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 02325 6 0 (010-N) Sadový na nový název Sadovy. Název je rozkolísaný, vyskytují se podoby Sadovy, Sadový, Šadovy, Šadový, které vznikly zřejmě zkomoleným počeštěním původně polského názvu a přizpůsobením pravděpodobně uměle počeštěného názvu potoka Sadový potok. Nový název podle GEONAMES, tj. podle oficiálního odsouhlasení obcí.
V okrese 8103 Karviná, v obci 598917 Karviná, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ 06386 0 (UO 005-O) Zahradní na nový název Nádražní-Zahradní a současně název ZSJ dílu 1 ZSJ 06386 0 1 (UO 005-O) Zahradní díl 1 na nový název 06386 0 0 (UO 005-O) Nádražní-Zahradní, jednak v důsledku přeměnění dílu 2 na novou ZSJ, jednak s ohledem změny charakteru zástavby, kdy v západní části ZSJ při ulici Nádražní vzniklo rozsáhlé obchodní centrum (má adresu Nádražní).
V okrese 8103 Karviná, v obci 598917 Karviná, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 06388 6 0 (UO 007-O) U domu pionýrů na nový název Náměstí Budovatelů. Původní název je nevhodný, protože
Dům pionýrů se změnil na Dům dětí a mládeže. Z hlediska ZSJ však tento dům není dostatečně významný, proto se název mění podle
názvu náměstí v centru ZSJ.
V okrese 8103 Karviná, v obci 598917 Karviná, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ a ZSJ dílu 06390 8 0 (UO 009-O) Stalingrad na nový název Nové Město. Původní název sídliště Stalingrad se už nepoužívá, současný používaný název je shodný s názvem části obce 41341 1 Nové Město.

Okres 8104 Nový Jičín
V okrese 8104 Nový Jičín, v obci 569666 Hladké Životice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 03880 6 0 Nový rybník na nový název Na Rybníkách, upraveno podle GEONAMES.

Okres 8106 Ostrava-město
V okrese 8106 Ostrava-město, v obci 554821 Ostrava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílů:
11367 1 0 (UO 025-O) Zimní stadión na nový název Podchody Fifejdy,
11370 1 0 (UO 028-O) Stadión odborářů na nový název Futurum,
11505 3 0 (UO 163-O) Fučík na nový název Ludvík.
Názvy změněny podle návrhu magistrátu.
V okrese 8106 Ostrava-město, v obci 554821 Ostrava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílu 11547 9 0 (205-D) Nádraží Poruba na nový název Nádraží Svinov, podle toho, že nádraží Ostrava-Poruba bylo
někdy v roce 1994/1995 přejmenováno na nádraží Ostrava-Svinov, protože leží na území městského obvodu Svinov.
V okrese 8106 Ostrava-město, v obci 554821 Ostrava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ a ZSJ dílů:
30686 0 0 (UO 247-O) Jaromíra Matušky na nový název Jaromíra Matuška,
30687 8 0 (UO 249-O) Jana Buchvaldka na nový název Františka Formana,
30689 4 0 (UO 251-O) Antonína Brože na nový název Dr. Šavrdy.
Názvy podle ulic na sídlišti Dubina změněny podle nových názvů ulic.

Zrušení čísla a charakteristiky urbanistického obvodu ZSJ a ZSJ dílu
Okres 4204 Louny
V okrese 4204 Louny, v obci 566322 Lenešice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší číslo urbanistického obvodu (položka CUO resp. C_UO) a charakteristika urbanistického obvodu (položka CHARUO) ZSJ a ZSJ dílu 07992 8 0
Lenešice: CUO dříve 001, nově zrušeno, CHARUO dříve O-obytné plochy, nově zrušeno. ZSJ byla vytvořena při územní přípravě SLDB
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1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy v roce 1993 byla obec Lenešice součástí sídelního útvaru střediska obvodního významu (SOOV) Louny, a proto byla společně s městem Louny rozčleněna na urbanistické obvody. Při SLDB 2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění této obce na urbanistické obvody nemá smysl. ZSJ je dále vedena jako sídelní lokalita
"venkovská" ZSJ), ruší se však atributy urbanistického obvodu (CUO a CHARUO). Současně se do ZSJ slučují ostatní urbanistické obvody v obci, které měly charakteristiku P-průmyslové plochy a Z-zemědělské plochy.

Okres 4206 Teplice
V okrese 4206 Teplice, v obci 567477 Bystřany, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší číslo urbanistických obvodů (položka CUO resp. C_UO) a charakteristiky urbanistických obvodů (položka CHARUO) ZSJ a ZSJ dílu:
01670 5 0 Bystřany (dříve Bystřany-střed): CUO dříve 001, nově zrušeno, CHARUO dříve O-obytné plochy, nově zrušeno,
31163 4 0 Průmyslový obvod Bystřany: CUO dříve 002, nově zrušeno, CHARUO dříve P-průmyslové plochy, nově zrušeno,
31165 1 0 Na Lišce (dříve Na lišce): CUO dříve 007, nově zrušeno, CHARUO dříve R-rekreační plochy, nově zrušeno,
31908 2 0 Nové Bystřany: CUO dříve 011, nově zrušeno, CHARUO dříve O-obytné plochy, nově zrušeno,
01671 3 0 Nechvalice: CUO dříve 010, nově zrušeno, CHARUO dříve N-odloučené obytné plochy, nově zrušeno,
19810 2 0 Nové Dvory: CUO dříve 009, nově zrušeno, CHARUO dříve N-odloučené obytné plochy, nově zrušeno,
01673 0 0 Světice: CUO dříve 003, nově zrušeno, CHARUO dříve O-obytné plochy, nově zrušeno,
01672 1 0 Nové Úpořiny: CUO dříve 004, nově zrušeno, CHARUO dříve N-odloučené obytné plochy, nově zrušeno,
01674 8 0 Úpořiny: CUO dříve 005, nově zrušeno, CHARUO dříve N-odloučené obytné plochy, nově zrušeno.
Obec byla rozdělena na urbanistické obvody při územní přípravě SLDB 1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy
v roce 1993 byla součástí sídelního útvaru střediska obvodního významu (SOOV) Teplice, a proto byla společně s městem Teplice rozčleněna na urbanistické obvody. Při SLDB 2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění této obce na urbanistické
obvody nemá smysl. ZSJ jsou dále vedeny jako sídelní lokality ("venkovské" ZSJ), pokud nebyly zrušeny, ruší se však atributy urbanistického obvodu (CUO a CHARUO).
V okrese 4206 Teplice, v obci 567752 Novosedlice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší číslo
urbanistického obvodu (položka CUO resp. C_UO) a charakteristika urbanistického obvodu (položka CHARUO) ZSJ a ZSJ dílu
10687 9 0 (UO 001) Novosedlice: CUO dříve 001, nově zrušeno, CHARUO dříve O-obytné plochy, nově zrušeno. ZSJ byla vytvořena
při územní přípravě SLDB 1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy v roce 1993 byla obec Novosedlice součástí
sídelního útvaru střediska obvodního významu (SOOV) Teplice, a proto byla společně s městem Teplice rozčleněna na urbanistické obvody. Při SLDB 2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění této obce na urbanistické obvody nemá smysl. ZSJ je
dále vedena jako sídelní lokalita ("venkovská" ZSJ), ruší se však atributy urbanistického obvodu (CUO a CHARUO). Současně se do
ZSJ slučuje jediný další urbanistický obvod v obci, který měl charakteristiku P-průmyslové plochy.
V okrese 4206 Teplice, v obci 567787 Proboštov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší číslo
urbanistického obvodu (položka CUO resp. C_UO) a charakteristika urbanistického obvodu (položka CHARUO) ZSJ a ZSJ dílu
13310 8 0 (UO 001) Proboštov: CUO dříve 001, nově zrušeno, CHARUO dříve O-obytné plochy, nově zrušeno. ZSJ byla vytvořena při
územní přípravě SLDB 1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy v roce 1993 byla obec Proboštov součástí sídelního útvaru střediska obvodního významu (SOOV) Teplice, a proto byla společně s městem Teplice rozčleněna na urbanistické obvody.
Při SLDB 2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění této obce na urbanistické obvody nemá smysl. ZSJ je dále
vedena jako sídelní lokalita ("venkovská" ZSJ), ruší se však atributy urbanistického obvodu (CUO a CHARUO). Současně se do ZSJ
slučuje urbanistický obvod, který měl charakteristiku P-průmyslové plochy.
V okrese 4206 Teplice, v obci 567787 Proboštov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší číslo urbanistického obvodu (položka CUO resp. C_UO) a charakteristika urbanistického obvodu (položka CHARUO) ZSJ a ZSJ dílu
13311 6 0 (UO 003-N) Přítkov: CUO dříve 003, nově zrušeno, CHARUO dříve N-odloučené obytné plochy, nově zrušeno. ZSJ byla vytvořena při územní přípravě SLDB 1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy v roce 1993 byla obec Proboštov
součástí sídelního útvaru střediska obvodního významu (SOOV) Teplice, a proto byla společně s městem Teplice rozčleněna na urbanistické obvody. Při SLDB 2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění této obce na urbanistické obvody nemá smysl. ZSJ je dále vedena jako sídelní lokalita ("venkovská" ZSJ), ruší se však atributy urbanistického obvodu (CUO a CHARUO).
V okrese 4206 Teplice, v obci 567850 Újezdeček, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší číslo
urbanistických obvodů (položka CUO resp. C_UO) a charakteristiky urbanistických obvodů (položka CHARUO) ZSJ a ZSJ dílu:0
17409 2 0 Újezdeček: CUO dříve 001, nově zrušeno, CHARUO dříve O-obytné plochy, nově zrušeno,
31182 1 0 Průmyslový obvod Újezdeček: CUO dříve 002, nově zrušeno, CHARUO dříve P-průmyslové plochy, nově zrušeno,
31183 9 0 Osada Dukla: CUO dříve 002, nově zrušeno, CHARUO dříve P-průmyslové plochy, nově zrušeno.
ZSJ byly vytvořeny při územní přípravě SLDB 1991 z toho důvodu, že až do zrušení tzv. střediskové soustavy v roce 1993 byla obec
Proboštov součástí sídelního útvaru střediska obvodního významu (SOOV) Teplice, a proto byla společně s městem Teplice rozčleněna na urbanistické obvody. Při SLDB 2001 tento problém nebyl řešen, nyní je však zřejmé, že členění této obce na urbanistické obvody
nemá smysl. ZSJ jsou dále vedeny jako sídelní lokality ("venkovské" ZSJ), s ohledem na prostorovou oddělenost a odlišnost zástavby,
ruší se však atributy urbanistického obvodu (CUO a CHARUO).

Změna (oprava) příslušnosti ZSJ dílu do části obce a části obce dílu
Změny se provedou pouze v číselníku ZSJ dílů, protože v číselníku ZSJ není vazba na části obcí.

Okres 4201 Děčín
V okrese 4201 Děčín, v obci 562823 Staré Křečany, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
(opravuje) příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 31777 2 0 Panský II do části obce a části obce dílu: dříve 40777 1 Nové Křečany, nově 15443 1
Staré Křečany. Příslušnost se opravuje podle údajů o příslušnosti jednotlivých budov.

Okres 5205 Trutnov
V okrese 5205 Trutnov, v obci 579769 Třebihošť, s účinností od 10.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 04274 9 0 Hliníky do části obce: dříve 04275 7 Horní Dehtov, nově 04273 1 Dolní Dehtov. Příslušnost se opravuje podle údajů o příslušnosti jednotlivých budov.
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Aktualizace dat o výměře
Byly aktualizovány odhadnuté výměry ZSJ dle GIS (VYMERU), na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2010 a podle grafických vrstev RSO k 1.11.2011.

ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 12a
Změny se provedou v číselníku ZSJ dílů a pak se provede totéž (bez vazeb na části obce a bez označení dílů) i v číselníku ZSJ.
s účinností od 6.12.2011:
Vznikla 1 nová ZSJ a ZSJ díly:
KOD_ZSJ_D, NAZZSJD,
IČOB, NAZOB, změna od:
KOD_ZSJ, NAZZSJ
V okrese 6201 Blansko, v obci 581283 Blansko, s účinností od 6.12.2011, se vytváří nové ZSJ a ZSJ díly:
32989 4 0 (UO 027-R) Žižlavice, vyčleněním ze ZSJ a ZSJ dílu 16552 2 0 (UO 021-N) Těchov; nová ZSJ je shodná s nově vytvořenou
částí obce 32989 4 Žižlavice a leží na k.ú. 76552 0 Těchov;
32990 8 (UO 028-R) Skalní mlýn, vyčleněním ze ZSJ a ZSJ dílu 16552 2 0 (UO 021-N) Těchov; nová ZSJ je shodná s nově vytvořenou
částí obce 32990 8 Skalní mlýn a leží na k.ú. 76552 0 Těchov.
s účinností od 29.12.2011:
Vznikla 1 nová ZSJ a ZSJ díly:
KOD_ZSJ_D, NAZZSJD,
IČOB, NAZOB, změna od:
KOD_ZSJ, NAZZSJ
V okrese 3102 Český Krumlov, v obci 545694 Pohorská Ves, s účinností od 29.12.2011 (dodatečné oznámení), na základě rozhodnutí
obecního zastupitelstva, se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl: 32991 6 0 Janova Ves, vyčleněním ze ZSJ a ZSJ dílu 12476 1 0 Leopoldov; nová ZSJ je shodná s nově vytvořenou částí obce 32991 6 Janova Ves a leží na k.ú. 72476 9 Dolní Příbraní.
s účinností od 25.2.2012:

Se mění název ZSJ a ZSJ dílů:

KOD_ZSJ_D, NAZZSJD,
IČOB, NAZOB, změna od:
KOD_ZSJ, NAZZSJ
V okrese 3102 Český Krumlov, v obci 545864 Zlatá Koruna, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 32324 1 0 Zlatá Koruna-západ na nový název Zlatá Koruna-Horní Část. Původní název byl vytvořen v
rámci územní přípravy SLDB 2011, nový název je převzat z databáze GEONAMES, která má vždy přednost před uměle vytvořenými názvy.
V okrese 4207 Ústí nad Labem, v obci 554804 Ústí nad Labem, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 05475 5 0 (UO 042-O) Kočkov-Stříbrníky na nový název Kočkov. Nový název je vhodnější, protože vyčleněním nové ZSJ 32947 9 0 (UO 110-O) Sídliště Stříbrníky v rámci územní přípravy SLDB 2011 byla vyčleněna i většina území, kde
před výstavbou sídliště ležela původní lokalita Stříbrníky.
V okrese 5104 Semily, v obci 577308 Lomnice nad Popelkou, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 08671 1 0 Horní Lomnice na nový název Hoření Lomnice. Nový název podle připomínky obce, je v souladu s databází GEONAMES.
V okrese 5104 Semily, v obci 577308 Lomnice nad Popelkou, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 08672 0 0 Hrádky na nový název Hrádka. Nový název podle připomínky obce, je v souladu s databází
GEONAMES.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod v obci 568414 Havlíčkův Brod, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 03791 5 0 (UO 010-V) Nemocnice na nový název Psychiatrická léčebna. Nový název podle připomínky
obce, podle upřesněného názvu a využití areálu.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 582808 Babice u Rosic, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO) se
mění název ZSJ a ZSJ dílu 32566 0 0 U Zastávky na nový název Zelený vrch. Název lokality není dosud v GEONAMES ani v mapách,
při jejím vytvoření s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) bylo konstatováno: "Nová ZSJ se vyčleňuje ze
ZSJ 00070 1 0 Babice u Rosic pro zástavbu, která tvoří souvislý přesah zástavby obce Zastávka v lokalitě Nivky, je výrazně prostorově
oddělená od ostatní zástavby obce a leží v severní části ZSJ. Název by mohl být také Babice u Rosic-Nivky, ale tento název není doložen." Nově byl zjištěn nový název Zelený vrch, který je doložen na webu a v dokumentech obce jako používaný název lokality, který má
vždy přednost před uměle vytvořeným názvem z revize.
V okrese 7204 Zlín, v obci 585751 Slavičín, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 31382 3 0 (UO 002-O) Slavičín-Lukšín na nový název Lukšín. Nový název podle připomínky obce (čtvrť Lukšín), je v souladu s databází GEONAMES.
V okrese 7204 Zlín, v obci 585751 Slavičín, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 31384 0 0 (UO 004-O) Sídliště Mír na nový název Sídliště Malé Pole. Nový název podle připomínky obce (čtvrť Malé Pole)
a v souladu s dokumenty na webu.
V okrese 7204 Zlín, v obci 585751 Slavičín, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO) se mění název ZSJ
a ZSJ dílu 31970 8 0 (UO 019-O) U sídliště Mír na nový název U sídliště Malé Pole. Nový název podle připomínky obce (U čtvrti Malé
Pole) a podle nového názvu sousední ZSJ.

Změny příslušnosti ZSJ a ZSJ dílu do části obce a částí obce dílů:
Změny se provedou pouze v číselníku ZSJ dílů, v číselníku ZSJ k žádné změně nedochází (protože neobsahuje vazbu na části obce ani části obcí díly).
V okrese 6201 Blansko, v obci 581283 Blansko, s účinností od 6.12.2011, se mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 30393 3 0 (UO 020-R)
Češkovice do části obce a části obce dílu: nově 30393 3 Češkovice, dříve 16552 2 Těchov, vytvořením nové části obce ze ZSJ.
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Změny příslušnosti ZSJ a ZSJ dílu do částí obce dílů:
Změny se provedou pouze v číselníku ZSJ dílů, v číselníku ZSJ k žádné změně nedochází (protože neobsahuje vazbu na části obce ani části obcí díly).
V okrese 8105 Opava, v obci 505927 Opava, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO) se mění příslušnost ZSJ dílu do části
obce dílu:
dříve:
nově:
32894 4 0 (UO 058-O) Vávrovická 11173 2 Jaktař 41591 0 Jaktař (Vávrovice)
Pozn.: Vazba ostatních ZSJ dílů do části obce (vyjádřená kódy) se nemění, mění se pouze název části obce dílu:
dříve:

nově:

11173 2 0 (UO 018-O) Jaktař

11173 2 Jaktař 11173 2 Jaktař (Opava)

11174 1 0 (UO 019-Z) Grundy

11173 2 Jaktař 11173 2 Jaktař (Opava)

30536 7 0 (UO 037-P) Palhanecká 11173 2 Jaktař 11173 2 Jaktař (Opava)
31894 9 0 (UO 057-O) Květinová

11173 2 Jaktař 11173 2 Jaktař (Opava)

Pozn.: Příslušnost ZSJ dílů do části obce se nemění.
V okrese 8105 Opava, v obci 505927 Opava, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO) se mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu do
ÚTJ:
dosud
nově
32894 4 0 (UO 058-O) Vávrovická 11173 2 Jaktař 92894 1 Jaktař-Vávrovice
Pozn. Příslušnost dalších ZSJ a ZSJ dílů do ÚTJ se nemění, jenom se mění název ÚTJ.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě ÚTJ, které nejsou vymezením shodné s celými k.ú., na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2011 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2012.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 12b
Změny se provedou v číselníku ZSJ dílů a pak se provede totéž (bez vazeb na části obce a bez označení dílů) i v číselníku ZSJ.
Vzniklo 6 nových ZSJ a ZSJ dílů:
KOD_ZSJ_D, NAZZSJD,
IČOB, NAZOB, změna od:
IKOD_ZSJ, NAZZSJ
V okrese 5202 Jičín, v obci 573248 Nová Paka, s účinností od 11.6.2012, v návaznosti na vytvoření nové části obce na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl:
32992 4 0 (UO 025-N) Zlámaniny, vyčleněním ze ZSJ a ZSJ dílu 10516 3 0 (UO 005-N) Vlkov; nová ZSJ je shodná s nově vytvořenou
částí obce 32992 4 Zlámaniny a leží na k.ú. 70512 8 Nová Paka.
V okrese 6206 Vyškov, v obci (vojenském újezdu) 592935 Březina, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné
údržby RSO a ÚIR-ZSJ) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32994 1 0 Stříbrná, která patří do části obce 01412 5 Březina a leží na k.ú.
61412 2 Stříbrná u Březiny. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 01412 5 0 Březina a je svým vymezením shodná se zmenšeným k.ú. 61412
2 Stříbrná u Březiny, ze kterého byla vyčleněna zástavba vojenských budov lokality Březina, která byla změnou hranic k.ú. převedena do
k.ú. 99187 2 Kotáry, kde vytváří nově vymezenou ZSJ a ZSJ díl 01412 5 0 Březina. Nová ZSJ má nové souřadnice definičního bodu:
SY = 570901, SX = 1143847.
V okrese 8105 Opava, v obci 506753 Háj ve Slezsku, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a
ÚIR-ZSJ) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32995 9 0 Háj ve Slezsku, která patří do části obce 41560 0 Háj ve Slezsku a leží na k.ú. 63649
5 Chabičov ve Slezsku. Nová ZSJ a ZSJ díl se vytváří z dílu 2 ZSJ 03649 8 2 Chabičov díl 2 z důvodu zjednodušení a zpřehlednění
územního uspořádání obce Háj ve Slezsku a současně sladění prezentace tohoto uspořádání v datových a grafických zdrojích RÚIAN
ve vazbě na datové a grafické zdroje ČSÚ a jiných agend ČÚZK (ZABAGED aj.). Obec 506753 Háj ve Slezsku je jediná ze všech obcí
Česka, kde referenční část obce 41560 0 Háj ve Slezsku, jejíž definiční bod je současně definičním bodem obce, netvořil samostatnou
ZSJ, ale pouze ZSJ díl. Protože ZSJ díl je prvek, který se needituje v RÚIAN a jeho hranice jsou pouze pracovními hranicemi pro statistické účely a současně probíhá celkové sjednocení soustavy referenčních jednotek ZSJ, obcí a nově i k.ú., je přeměna ZSJ dílu na samostatnou ZSJ nejvhodnějším řešením (výhodným i pro obec i pro připravovaný statistický lexikon obcí).
V okrese 7102 Olomouc, v obci (vojenském újezdu) 503941 Libavá, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné
údržby RSO a ÚIR-ZSJ) se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32993 2 0 Kozlov-sever, která patří do části obce 32067 6 Kozlov, ale leží na
k.ú. 99007 8 Čermná u Města Libavá. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 39007 1 0 Čermná a je svým vymezením shodná se zmenšeným
SO 704 (jihozápadní část) a vytváří se pro souvislý přesah zástavby části obce Kozlov na k.ú. Čermná u Města Libavá. Ze zbývajícího
území SO 704 se vytváří nový SO s ohledem na tu skutečnost, že kdysi tvořilo obec (a až do roku 2002 k.ú.) Nová Ves nad Ohří. Lze
předpokládat, že při budoucích úpravách vymezení vojenských újezdů by toto území pravděpodobně mohlo zůstat v rámci vojenského
újezdu, na rozdíl od Kozlova, který by mohl být od vojenského újezdu odloučen.
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 534056 Horka II, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost), se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32997
5 0 Hrádek (oddělená část). ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 64204 5 Hrádek nad Želivkou, která představuje nově vytvořenou
ÚTJ 92997 2 Hrádek nad Želivkou díl 2. Nová ZSJ se vyčleňuje ze ZSJ 04204 8 0 Hrádek, patří do části obce 04204 8 Hrádek a leží na
k.ú. 64204 5 Hrádek nad Želivkou. ZSJ obsahuje jedinou budovu č.e. 6, je oddělena od ZSJ a ZSJ dílu 04204 8 0 Hrádek, ve které byla
dosud vedena. ČÚZK by měl výhledově oddělený polygon zrušit (podle předpokladu při digitalizaci v roce 2013) a ZSJ pak zanikne.
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589675 Laškov, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost),se vytváří nová ZSJ a ZSJ díl 32996 7 0
Laškov (oddělená část). ZSJ tvoří prostorově oddělená část k.ú. 67920 8 Laškov, která představuje nově vytvořenou ÚTJ 92996 4
Laškov díl 2. Nová ZSJ se formálně vyčleňuje ze ZSJ 07920 1 0 Laškov, patří do části obce 07920 1 Laškov a leží na k.ú. 67920 8 Laškov. ZSJ neobsahuje žádnou budovu a je neobydlená, je oddělena od ZSJ a části Laškov, do které by měla formálně patřit. ČÚZK by
měl výhledově oddělený polygon zrušit (podle předpokladu při digitalizaci v roce 2017) a ZSJ pak zanikne.
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Zrušené ZSJ a ZSJ díly
a) ZSJ a ZSJ díly, zrušené v důsledku úprav hranic k.ú.:
Zanikly 3 ZSJ a ZSJ díly (okres, kód obce (IČOB), název obce,kód ZSJ, kontrolní znak, díl, název ZSJ, datum účinnosti), na základě úprav
hranic k.ú. Zeměměřickým úřadem, při kterém byly zrušeny tři ÚTJ vytvořené z druhého malého polygonu k.ú. ZSJ se ruší s účinností
v období od 2.5.2011 do 8.8.2012. To znamená, že nebudou zřejmě uváděny ve Statistickém lexikonu obcí ze SLDB 2011 (až vznikne),
ale budou uváděny v datových souborech k datu SLDB 26.3.2011.
KOD_ZSJ_D, NAZZSJD,
IČOB, NAZOB, změna od:
IKOD_ZSJ, NAZZSJ
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 583120 Ivančice, s účinností od 10.11.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 9.11.2011), se ruší ZSJ a
ZSJ díl 32538 4 0 (UO 021-Z) Na vrších, která patřila formálně (byla neobydlená) do části obce 14542 4 Řeznovice, ležela na k.ú.
74542 1 Řeznovice a byla svým vymezením shodná s ÚTJ 92538 1 Řeznovice díl 2 a spolu s ní se nyní ruší. ZSJ se formálně slučuje
do ZSJ 04863 1 0 (UO 020-N) Hrubšice, která patří do části obce 04863 1 Hrubšice a leží na k.ú. 64863 9 Hrubšice a převádí se na zaniklý díl 9 ZSJ 04863 1 9 (UO 020-N) Hrubšice díl 9 (je to zcela formální, protože zrušená ZSJ byla neobydlená). Dosavadní kód zůstává
zachován v nových položkách KODZ11+KZ01+DIL11, které vyjadřují vazbu na SLDB 2011 (resp. v sloučené položce KODZSJD11).
V okrese 6206 Vyškov, v obci 593338 Milonice, s účinností od 8.8.2012 (tj. datum ukončení platnosti k 7.8.2012), se ruší ZSJ a ZSJ díl
32539 2 0 Rošťoutky (oddělená část), která patřila do části obce 09504 4 Milonice, ležela na k.ú. 69504 1 Milonice a byla svým vymezením shodná s ÚTJ 92539 0 Milonice díl 2 a spolu s ní se nyní ruší. ZSJ se slučuje do ZSJ 09505 2 0 Rošťoutky, která patří do části
obce 09504 4 Milonice a leží na k.ú. 69504 1 Milonice a převádí se na zaniklý díl 9 ZSJ 09505 2 9 Rošťoutky díl 9 (je to zcela formální,
protože zrušená ZSJ byla neobydlená). Dosavadní kód zůstává zachován v nových položkách KODZ11+KZ01+DIL11, které vyjadřují
vazbu na SLDB 2011 (resp. v sloučené položce KODZSJD11).
V okrese 7103 Prostějov, v obci 589675 Laškov, s účinností od 2.5.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 1.5.2011 - dodatečné oznámení), se ruší ZSJ a ZSJ díl 32426 4 0 Dvorek (oddělená část), která patřila do části obce 07917 1 Dvorek, ležela na k.ú. 67920 8 Laškov
a byla svým vymezením shodná s ÚTJ 92426 1 Laškov díl 2 a spolu s ní se nyní ruší. ZSJ se slučuje do ZSJ 07917 1 0 Dvorek, která
patří do části obce 07917 1 Dvorek a leží na k.ú. 67920 8 Laškov a převádí se na zaniklý díl 9 ZSJ 07917 1 0 Dvorek díl 9. Dosavadní
kód zůstává zachován v nových položkách KODZ11+KZ01+DIL11, které vyjadřují vazbu na SLDB 2011 (resp. v sloučené položce
KODZSJD11).

b) ZSJ a ZSJ díl zrušené v důsledku odstranění přesahu obce na k.ú. v sousední obci:

KOD_ZSJ_D, NAZZSJD,
IČOB, NAZOB, změna od:
IKOD_ZSJ, NAZZSJ
V okrese 3201 Domažlice, v obci 554316 Stráž, s účinností od 31.12.2012 (datum ukončení platnosti), v důsledku zrušení části obce
Šnory se ruší ZSJ a ZSJ díl: 32106 1 0 Šnory, která se slučuje do ZSJ a ZSJ dílu 15633 7 0 Pelechy v obci 566373 Pelechy. Je to
ovšem sloučení formální, protože rušená ZSJ a ZSJ část je neobydlená a jediná budova č.p. 6, byla v minulosti převedena do části obce
a ZSJ Pelechy v obci Pelechy. ZSJ byla vymezena 20.7.2000 v rámci územní přípravy SLDB 2001, kdy ZSJ díl 15634 5 2 Stráž díl 2 byla změněna na samostatnou ZSJ 32106 1 0 Šnory. Dosavadní i předchozí (do roku 2000) kód zůstává zachován v položkách
KODZSJD91, KODZSJD01 a KODZSJD, které vyjadřují vazbu na SLDB 1991, 2001 a 2011.

c) ZSJ a ZSJ díly zrušené v důsledku vytvoření nových obcí a převedení urbanistických obvodů na sídelní lokality:

KOD_ZSJ_D, NAZZSJD,
IČOB, NAZOB, změna od:
IKOD_ZSJ, NAZZSJ
V okrese 7203 Vsetín, v obci 500071 Poličná, s účinností od 1.1.2013, v souvislosti s vytvořením samostatné obce, se ruší ZSJ 31569 9
0 (dříve UO 031-N) Zákračí, která patřila do části obce 12545 8 Poličná a leží na k.ú. 72545 5 Poličná a slučuje se do ZSJ 12545 8 0
Poličná. Současně se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 12545 8 9 Poličná díl 9, aby nezanikly vazby na předchozí SLDB, které se zapisují
v položkách KODZSJD91, KODZSJD01 a KODZSJD11. ZSJ byla vytvořena v roce 1991 při revizi urbanistických obvodů ve městě Valašské Meziříčí a důvod jejího vzniku byl čistě urbanistický: oddělení zástavby v jižní části k.ú. Poličná na jih od železniční trati. Z hlediska sídelní struktury v obci, která se nečlení na urbanistické obvody, nemá existence ZSJ žádné opodstatnění, zejména proto, že nemá
žádnou tradici v historickém místopisu obce a odporuje principu vymezování ZSJ mimo města (zejména principu prostorové odloučenosti).
V okrese 7203 Vsetín, v obci 500071 Poličná, s účinností od 1.1.2013, v souvislosti s vytvořením samostatné obce, se ruší ZSJ 31570 2
0 (dříve UO 032-Z) Vystrkov, která patřila do části obce 12545 8 Poličná a leží na k.ú. 72545 5 Poličná a slučuje se do ZSJ 12545 8 0
Poličná. Současně se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 12545 8 9 Poličná díl 9, aby nezanikly vazby na předchozí SLDB, které se zapisují v
položkách KODZSJD91, KODZSJD01 a KODZSJD11 (pozn.: označení 9 neznamená pořadové číslo dílu, ale jeho typ, proto může být v
ZSJ více zaniklých dílů 9, které se liší položkami KODSZJD91, KODZSJD01 nebo KODZSJD11 a slouží k jednosměrnému převodu dat
z minulých SLDB do aktuální administrativní struktury). ZSJ byla vytvořena v roce 1991 při revizi urbanistických obvodů ve městě Valašské Meziříčí a důvod jejího vzniku byl čistě urbanistický: oddělení převážně zemědělských ploch s nepatrnou rozptýlenou zástavbou
v severní části k.ú. Poličná se značně problematickou jižní hranicí vůči vlastní zástavbě sídla Poličná. Z hlediska sídelní struktury v obci,
která se nečlení na urbanistické obvody, nemá existence ZSJ žádné opodstatnění, zejména proto, že zahrnuje několik rozptýlených samot nebo skupin domů či chat bez vzájemné propojenosti a odporuje principu vymezování ZSJ mimo města (zejména principu určitého
počtu domů nebo obyvatel v kombinaci s kompaktností nebo jednoznačnou prostorovou odloučeností).

Mění se název 7 ZSJ a ZSJ dílů:

KOD_ZSJ_D, NAZZSJD,
IČOB, NAZOB, změna od:
IKOD_ZSJ, NAZZSJ
V hlavním městě Praze, v obci 554782 Praha, s účinností od 15.12.2012, (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIR-ZSJ)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 13242 0 0 (UO 487-O) Květnická na nový název V úžlabině-západ. Původní název, používaný od roku
1970 je chybný, protože ulice Květnická se nachází na jiném místě, i když rovněž v Praze 10.Chyba byla objevena při zjišťování původu
názvu. To, že se na ni nepřišlo dříve, bylo způsobeno tím, že ZSJ tvoří od svého vzniku urbanistický obvod, který se nedělil na díly a ve
kterém proto při žádné revizi ZSJ nedošlo k jakékoliv změně. Nový název je odvozem od názvu významné, známé ulice V úžlabině
v Praze 10. Protože tato ulice tvoří rozhraní mezi 4 ZSJ, je název doplněn přívlastkem -západ. Takto vytvořený název je jednoznačný
pro zástavbu v jihozápadní části ulice, protože prostor v severozápadní části ulice je bez zástavby.
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V okrese 2103 Kladno, v obci 532053 Kladno, s účinností od 15.12.2012,(pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIR-ZSJ)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 06520 0 0 (UO 025-O) Sídliště 9. května I na nový název U tržnice. Původní název sídliště 9. května pro
sídliště Kročehlavy nebo též Kladno- Kročehlavy se již nepoužívá. Nový název podle tržnice, podle ulice U tržnice a podle zastávek
MHD. V GEONAMES se sice vyskytuje hovorový název U Vraha, ale to není vhodný název pro ZSJ.
V okrese 2103 Kladno, v obci 532053 Kladno, s účinností od 15.12.2012, (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIR-ZSJ)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 30093 4 0 (UO 032-O) Sídliště 9. května II na nový název Václavské náměstí. Původní název sídliště 9.
května pro sídliště Kročehlavy nebo též Kladno-Kročehlavy se již nepoužívá. Nový název podle významného, známého náměstí v centru
ZSJ. Lokalitě se běžně říká Václavák a tento název je i v GEONAMES.
V okrese 2103 Kladno, v obci 532053 Kladno, s účinností od 15.12.2012, (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIR-ZSJ)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 06525 1 0 (UO 030-O) Šrotiště na nový název U Hvězdy. ZSJ je nejzápadnější ze 7 ZSJ, které nyní tvoří
sídliště Kročehlavy nebo též Kladno-Kročehlavy , původně nazývané sídliště 9. května. Původní název byl v roce 1970 Lacinova uliceŠrotiště a od roku 1980 Šrotiště. Tento název je zcela nevhodný pro část sídliště. Nový název podle ulice U Hvězdy, též názvu školy a
několika zastávek MHD.
V okrese 2103 Kladno, v obci 532053 Kladno, s účinností od 15.12.2012, (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIR-ZSJ)
se mění název ZSJ a ZSJ dílu 30094 2 0 (UO 033-O) V pastušinách na nový název Norská. ZSJ představuje jihozápadní část sídliště
Kročehlavy nebo též Kladno-Kročehlavy , původně nazývané sídliště 9. května. Původní název byl vytvořen podle pomístního názvu
sousedící volné plochy a je nevhodný pro část sídliště. Nový název podle ulice Norská a podle významné školy, která se v ní nachází.
V okrese 4203 Litoměřice, v obci 565555 Roudnice nad Labem, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby
RSO a ÚIR-ZSJ) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 14178 0 0 (UO 015-Z) Jirchářská kaple na nový název U Jirchářské kaple. Nový název
je vhodnější, protože se jedná o název urbanistického obvodu, který nepředstavuje osídlené místo, ale má charakteristiku Z = zemědělské plochy. Nový název je navíc shodný s pomístním názvem, který se vyskytuje v GEONAMES. Kromě toho se kaple nachází na
území sousední ZSJ Nad Skalami.
V okrese 7201 Kroměříž, v obci 588458 Holešov, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIRZSJ) se mění název ZSJ a ZSJ dílu 04107 6 0 (UO 011-O) Mucalíka na nový název Sídliště U Letiště. Původní název ZSJ v roce 1970
byl U letiště. Při SLDB 1980 byla ZSJ nazvána Mucalíka, zřejmě podle ulice, pojmenované po prvorepublikovém místním komunistovi
Ludvíku Macalíkovi. Tato ulice se nazývá U Letiště. Název Sídliště U Letiště je ale vhodnější, protože se jedná skutečně o kompaktní
sídliště, obklopené průmyslovou zástavbou v blízkosti letiště.

Změnila se příslušnost 2 ZSJ a ZSJ dílů do obce (od 1.1.2013):
IKOD_ZSJ, NAZZSJ
17650 8 0 Krhová
12545 8 0 Poličná
dříve v obci

v obci (IČOB, NAZOB)
500062 Krhová
500071 Poličná
545058 Valašské Meziříčí,

v okrese
okr. 7203 Vsetín,
okr. 7203 Vsetín,
okr. 7203 Vsetín.

Změny příslušnosti ZSJ a ZSJ dílu do části obce a částí obce dílů:
Změny se provedou pouze v číselníku ZSJ dílů, v číselníku ZSJ k žádné změně nedochází (protože neobsahuje vazbu na části obce ani
části obcí díly). Z hlediska lexikálního uspořádání se změny provedou v číselníku ZSJ dílů, a stejným způsobem v číselníku ZSJ (s odstraněním posledního sedmého znaku a vazby na části obce).
V okrese 41201 Děčín, v obci 562394 Česká Kamenice, s účinností od 1.7.2012, se mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 02134 2 0 Huníkov
do části obce a části obce dílu: dříve 02134 2 Huníkov, nově 02133 4 Huníkov, v důsledku změny kódu části obce a části obce dílu.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 598810 Třinec, s účinností od 1.7.2012, se mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 17108 5 0 (UO 020-N)
Český Puncov-Osůvky do části obce a části obce dílu: dříve 17108 5 Osůvky, nově 17102 6 Osůvky, v důsledku změny kódu části obce a části obce dílu.
V okrese 7203 Vsetín, v obci 541630 Vsetín, s účinností od 26.6.2012, v důsledku zrušení části obce Semetín na základě rozhodnutí
obecního zastupitelstva, se mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 18694 5 0 (UO 019-R) Semetín do části obce a části obce dílu: dříve 18694
5 Semetín, nově 41478 6 Vsetín.
V okrese 8104 Nový Jičín, v obci 599964 Tísek, s účinností od 4.7.2012, v návaznosti na rozhodnutí obecního zastupitelstva o zrušení
části obce Karlovice, se mění příslušnost ZSJ dílu 16712 6 0 Karlovice do části obce a části obce dílu: dříve 16712 6 Karlovice, nově
16713 4 Tísek. Pozn.: Zrušená část obce Karlovice byla shodná se ZSJ a ZSJ dílem 16712 6 0 Karlovice. ZSJ se však neruší, ačkoliv
stavebně navazuje na ZSJ Tísek. Důvodem je skutečnost, že část obce Karlovice patřily odjakživa až do roku 1950 do sousední obce
Slatina a teprve od roku 1961 patří do obce Tísek (viz Historický lexikon obcí 1869-2005, II. díl, položky KARLOVICE a TÍSEK). Pokud
by společně s částí obce byla zrušena i ZSJ Karlovice, zmizely by Karlovice beze stopy z časových řad a protože SLDB 2011 bude zřejmě širší veřejnosti doloženo Statistickým lexikonem obcí 2013, toto zmizení by se realizovalo zpětně i pro rok 2011. Vhodnější je proto
ZSJ ponechat a v lexikonu 2013 bude uvedena obec Tísek, nečleněná na části obce, ale členěná na dvě ZSJ (tím se ty Karlovice neztratí, ale bude vidět, že jsou stále v obci Tísek, i když už nejsou samostatnou částí obce).
V okrese 4207 Ústí nad Labem, v obci 568015 Chlumec, s účinností od 19.9.2012, v návaznosti na vytvoření nové části obce na základě
rozhodnutí obecního zastupitelstva, se mění příslušnost ZSJ dílu 04798 8 0 Hrbovice: dříve 05179 9 Chlumec, nově do nově vytvořené
části obce 04798 8 Hrbovice.
V okrese 4202 Chomutov, v obci 563129 Klášterec nad Ohří, s účinností od 5.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby
RSO a ÚIR-ZSJ) se mění příslušnost ZSJ dílu 19849 8 0 (UO 016-Z) Kunov do části obce: dříve 40796 8 Klášterec nad Ohří, nově
06563 3 Klášterecká Jeseň. ZSJ 19849 8 (UO 016-Z) Kunov je svým vymezením shodná s k.ú. 79849 5 Kunov a nečlení se na díly, v
současnosti se v ní nenachází žádná budova s č.p. a jediná budova s č.e. - č.e. 13, která byla až dosud vedena (nejen v RSO, ale i
v Katastru nemovitostí), jako součást části obce 40796 8 Klášterec nad Ohří, což je však chybné, protože další budova Klášterec nad
Ohří č.e. 13 se nachází jinde. Jedná se tedy o opravu (a odstranění duplicity), nikoliv o změnu.

Změna příslušnosti ZSJ a ZSJ dílu do k.ú.:
V okrese 6206 Vyškov, v obci (vojenském újezdu) 592935 Březina, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné
údržby RSO a ÚIR-ZSJ) se mění (opravuje) příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 01412 5 0 Březina do k.ú.:dříve 61412 2 Stříbrná u Březiny, nově 99187 2 Kotáry. Na základě opožděně oznámené změny nebo opravy hranice mezi k.ú. 61412 2 Stříbrná u Březiny a 99187 2 Kotáry
bylo zjištěno, že zástavba vojenských budov lokality Březina, které představují jádro ZSJ a ZSJ dílu 01412 5 0 Březina, byla převedena z
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k.ú. 61412 2 Stříbrná u Březiny do k.ú. 99187 2 Kotáry. Je třeba vzít v úvahu, že ZSJ a ZSJ díl 01412 5 0 Březina byla od roku 1970
shodná s k.ú. 61412 2 Stříbrná u Březiny (které má kód odvozen od této ZSJ), ale současně do ní bylo při všech SLDB 1970 až 2001
zahrnuto veškeré obyvatelstvo vojenského újezdu, bez ohledu na skutečné rozmístění obydlených budov. Kromě toho definiční bod této
ZSJ je shodný s definičním bodem části obce Březina a obce Březina. Proto se vytváří nové vymezení ZSJ a ZSJ díl 01412 5 0 Březina
na k.ú. 99187 2 Kotáry spojením převedeného území vojenské zástavby lokality Březina z k.ú. Stříbrná u Březiny a přilehlé severozápadní části k.ú. Kotáry.

Změna příslušnosti ZSJ a ZSJ dílu do ÚTJ:
V okrese 6206 Vyškov, v obci (vojenském újezdu) 592935 Březina, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné
údržby RSO a ÚIR-ZSJ) se mění (opravuje) příslušnost ZSJ a ZSJ dílu 01412 5 0 Březina do ÚTJ: dříve 61412 2 Stříbrná u Březiny,
nově 99187 2 Kotáry. Na základě opožděně oznámené změny nebo opravy hranice mezi k.ú. 61412 2 Stříbrná u Březiny a 99187 2
Kotáry bylo zjištěno, že zástavba vojenských budov lokality Březina, které představují jádro ZSJ a ZSJ dílu 01412 5 0 Březina, byla převedena z k.ú. 61412 2 Stříbrná u Březiny do k.ú. 99187 2 Kotáry. Je třeba vzít v úvahu, že ZSJ a ZSJ díl 01412 5 0 Březina byla od roku
1970 shodná s k.ú. 61412 2 Stříbrná u Březiny (které má kód odvozen od této ZSJ), ale současně do ní bylo při všech SLDB 1970 až
2001 zahrnuto veškeré obyvatelstvo vojenského újezdu, bez ohledu na skutečné rozmístění obydlených budov. Kromě toho definiční
bod této ZSJ je shodný s definičním části obce Březina a obce Březina. Proto se vytváří nové vymezení ZSJ a ZSJ díl 01412 5 0 Březina
na k.ú. 99187 2 Kotáry spojením převedeného území vojenské zástavby lokality Březina z k.ú. Stříbrná u Březiny a přilehlé severozápadní části k.ú. Kotáry.

Mění se (ruší) číslo urbanistického obvodu:
IKOD_ZSJ, NAZZSJ CUO nyní, dříve
17650 8 0 Krhová
(není) 015
12545 8 0 Poličná
(není) 021
v důsledku převedení ZSJ z města, členěného na urbanistické obvody do obcí, které se na urbanistické obvody nečlení.

Mění se (ruší) charakteristika UO a mění se charakteristika ZSJ:
IKOD_ZSJ, NAZZSJ CHARUO nyní, dříve, CHARZSJ nyní, dříve
17650 8 0 Krhová
(není)
O
S
O
12545 8 0 Poličná
(není)
N
S
N
V důsledku převedení ZSJ z města, členěného na urbanistické obvody do obcí, které se na urbanistické obvody nečlení , se ruší charakteristika UO a dále charakteristika ZSJ, která byla předtím shodná s charakteristikou UO, se mění na typ S = sídelní lokalita.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) v případě ZSJ a ZSJ dílů, které nejsou vymezením shodné s celými k.ú., na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2012 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2013.
ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY – ZSJ 13a
Byly doplněny nové položky OB11, OB11OBV (obě představují počty obyvatel k 26.3.2011 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu) a OB11TRV (podle trvalého pobytu) ve vymezení k 1.1.2013.
Byly doplněny nové položky OBSL91, OBSL01,OBSL11,OBSL11OBV, OBSL11TRV. Nové položky obsahují počet obyvatel dílu (i zrušeného) při sčítání
1991 (OBSL91), 2001 (OBSL01) a 2011 podle obvyklého (OBSL11,OBSL11OBV) a trvalého (OBSL11TRV) pobytu ve vymezení ZSJ dílu při jednotlivých
sčítáních. Naproti tomu dosavadní položky OB91, OB01, OB11, OB11OBV a OB11TRV obsahují počty obyvatel přepočtené na administrativní členění
k 1.1.2013. Nové položky OBSL91 a OBSL01 jsou primárně zavedeny do souboru ZSJ dílů, kde mají svůj velmi významný smysl (data ze SLDB se vztahují
k ZSJ dílům). V souboru ZSJ, který je shodný se součtem ZSJ dílů, jsou uvedeny pouze z důvodu kompatibility struktur obou souborů. Naproti tomu dosti
významnými ukazateli jsou položky OBSL11, OBSL11OBV a OBSL11TRV, které udávají počty obyvatel k 26.3.2011 ve vymezení k SLDB 2011. Položky
OB11, OB11OBV a OB11TRV udávají rovněž počty obyvatel k 26.3.2011, ale ve vymezení k 1.1.2013.
V souboru ZSJ a ZSJ díly byly odstraněny položky OBZSJ91 A OBZSJ01 (celkový počet obyvatel v ZSJ při sčítání 1991 a 2001), která změnami v dílech
ztratily svůj původní smysl a byly nahrazeny novými položkami OBSL91 a OBSL01.
Byly zkontrolovány a v několika případech opraveny údaje v položce KODSRA (příslušnost k sídelně regionálním aglomeracím a městským regionům, která
byla platná do roku 1993). Tyto historické údaje jsou v ÚIR-ZSJ udržovány pro potřeby sociálně geografických studií a územně plánovací dokumentace a
jsou promítány do aktuálního administrativně správního a sídelního členění.
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf.

DÍLY ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK – ZSJ DÍLY
DÍLY ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK – ZSJ 98a
Soubor ZSJ se liší od všech ostatních souborů ÚIR svým uspořádáním. Ve všech ostatních souborech je obsaženo tolik záznamů, kolik
příslušných jednotek (okresů, obcí, částí obcí atd.) existuje. V souboru ZSJ jsou obsaženy klíčové vztahy mezi prvky územní identifikace
tak, že každá ZSJ má tolik záznamů (označovaných jako díly ZSJ), kolik odlišných vazeb existuje.
Základní sídelní jednotky se tak dělí na díly, které vyjadřují vztahy ZSJ:
k částem obcí - vyjadřují se v položce DIL jako 1, 2, 3 ..., v položce KODCOB je určeno, ke které části obce díl patří,
ke KÚ - pouze v případě urbanistických obvodů - vyjadřují se v položce DUO (díl urbanistického obvodu) jako A, B, C ..., v položce
KODKU je určeno, ke kterému KÚ díl patří. U ZSJ, které nejsou urbanistickými obvody (tzv. sídelní lokality), to není potřeba (položka DUO
není vyplněna), protože dle definice ZSJ leží pouze na jediném KÚ. Pokud ZSJ leží nebo zasahuje do více KÚ je to pouze popis nestandardní situace, která by měla být časem odstraněna, ke zrušeným ZSJ (aby bylo možno udržovat přepočty údajů z minulých sčítání lidu na
aktuální administrativní vymezení - vyjadřuje se v položkách KODZSL+DILSL, které určují, pod jakým kódem ZSJ a dílu byla příslušná
jednotka uváděna v datech ze sčítání lidu 1991 (nikoliv ve Statistickém lexikonu 1992, který neobsahuje územní členění k datu sčítání
(3.3.1991), ale k 31.12.1992. Tento vztah je dále vyjádřen v položce DIL (DIL="9") v samostatných záznamech typu "Z" (TYPD="Z"). Do
běžného číselníku ZSJ a jejich dílů se tyto záznamy nezačleňují. Při porovnávání změn v distribučních verzích ÚIR-ZSJ je tedy pro popis
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změn v dílech ZSJ používán řetězec: KODZSJ+DIL+DUO+KODZSL+DILSL+KODKU, který by měl shrnovat všechna uvedená hlediska a
být tak "identifikací záznamu" v souboru ZSJ.
Vytvoření nových částí obce (pokud nebyly vytvořeny z existujících ZSJ) vyvolalo změny ve členění ZSJ na díly. Detailní popis všech těchto změn by byl příliš složitý. Uživatelé, kteří pracují s ÚIR v této podrobnosti, jsou většinou schopni počítačovým porovnáním předchozí a
aktuální verze ÚIR provedené změny vysledovat. V případě nejasností se mohou obrátit na správce datového obsahu ÚIR.
DÍLY ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK – ZSJ 99a
Vytváření a rušení částí obcí se v některých případech netýká celých ZSJ, ale pouze jejich dílů. Kromě již zmíněných případů se jedná o
tyto změny ve členění ZSJ na díly:
Nechyba - obec Zbizuby (okres Kutná Hora, kód 30007 1) má od 1.1.1999 2 díly: díl 1, odpovídající části obce Nechyba, kód 30007
1, díl 2, odpovídající části obce Vestec, kód 41522 7,
Nová Ves - obec Kbel (okres Plzeň-jih, kód 06461 1), od 1.1.1999 byly sloučeny díly: díl 1, odpovídající nyní zrušené části obce
Lužanská Nová Ves, kód 40646 5, zrušen, díl 2, odpovídající části obce Nová Ves, kód 06461 1, změněn na 0, v úplné verzi ÚIR-ZSJ
je ovšem díl 1 převeden na tzv. zrušený díl(označený 9, aby se neztratila vazba na SLDB 1991).
Keřový vrch-Špičák - obec Most (okres Most, kód 09969 4), byly sloučeny díly ZSJ: díl 1, odpovídající nyní zrušené části obce Rudolice nad Bílinou, kód 40917 1, zrušen, díl 2, odpovídající části obce Most, kód 40916 2, změněn na 0, v úplné verzi ÚIR-ZSJ je ovšem
díl 1 převeden na tzv. zrušený díl (označený 9, aby se neztratila vazba na SLDB 1991). ZSJ Keřový vrch-Špičák je ovšem urbanistickým
obvodem a dělí se kromě toho na díly UO, označené A, B, C (leží tedy na 3 KÚ) - toto členění zůstává beze změny,
Kopistská výsypka - obec Most (okres Most, kód 09972 4), mění se členění na díly ZSJ: díl 1, který odpovídá části obce Most, kód
40916 2 - beze změny, díl 2, který odpovídá nyní zrušené části obce Souš, kód 15252 8 -ruší se (a převádí na zrušený díl 9), díl 3, který
odpovídá části obce Třebušice, kód 40919 7, mění se na díl 2, členění na díly UO A, B, C zůstávají beze změny

K tomu je třeba poznamenat, že při revizi ZSJ pro přípravu SLDB 2001 by mělo dojít k zjednodušení dílů, zatím je však třeba všechny
změny v dílech (prováděné podle dosavadní metodiky) promítat do aktuálního stavu registrů, aby se udržela kontinuita vůči předchozímu
SLDB 1991 a byl zajištěn jednotný podklad pro územní přípravu SLDB 2001.
DÍLY ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK – ZSJ 99b
Složitější změny představují úpravy dílů ZSJ. Díly ZSJ vyjadřují příslušnost jednak do více částí obcí (tzv. díly ZSJ: 1, 2,...), jednak do více
katastrálních území (tzv. DUO = díly UO = díly urbanistických obvodů: A, B, ...). Předpokládá se, že v rámci územní přípravy sčítání lidu
2001 díly UO budou zrušeny (přeměnou na samostatný UO, sloučením se sousedním UO, apod.). Účelem provedených změn, které obsahují i tvorbu nových dílů UO (které pak budou v rámci revize nejspíše zrušeny), je "vyčistění" výchozího stavu před zahájením revize v
těch případech, kdy přípravné práce na revizi UO ukázaly, že dosavadní popis dílů není úplný.
Plzeň:
Pivovary,
Slovany-u lomu,
Slovany-u lomu,
Božkov,
Slovany-průmyslový obvod,
Čechurov,
Čechurov,
Bručná,
Bručná,
Doudlevce-průmyslový obvod,
Doudlevce-průmyslový obvod,
Valcha,
Valcha,
Zelený trojúhelník,
Zelený trojúhelník,
Zavadilka,
Ostrava:
Stará Poruba-východ,
Stará Poruba-východ,
Svinov.

kód 12209 2, díl 2, CUO 012 - nový díl ZSJ,
kód 12226 2, díl 1, CUO 029 - zrušeno označení DUO A,
kód 12226 2, díl 2, CUO 029 - zrušeno označení DUO B,
kód 12229 7, díl 2, CUO 032, DUO A - nový díl UO,
kód 12231 9, díl 2, CUO 034, DUO A - nový díl UO,
kód 12235 1, díl 2, CUO 038, DUO A - nový díl UO,
kód 12235 1, díl 1, CUO 038, DUO B - nový díl UO,
kód 12236 0, díl 2, CUO 039, DUO A - nový díl UO,
kód 12236 0, díl 2, CUO 039, DUO B - opraven městský obvod Plzeň 8 na Plzeň 2
kód 12245 9, díl 0, CUO 048, DUO A- nový díl A,
kód 12245 9, díl 0, CUO 048, DUO B - nový díl UO,
kód 12250 5, díl 1, CUO 053 - nový díl ZSJ,
kód 12250 5, díl 2, CUO 053 - nový díl ZSJ,
kód 12252 1, díl 1, CUO 055, DUO A (původně díl 0),
kód 12252 1, díl 2, CUO 055, DUO B - nový díl ZSJ,
kód 30221 0, díl 2, CUO 079, DUO A - nový díl UO,
kód 11552 5, díl 1, CUO 210, DUO A (původně díl 0),
kód 11552 5, díl 2, CUO 210, DUO B - nový díl ZSJ, opravena část obce a městský obvod Poruba na

Oprava provedena na základě upozornění ČSÚ, další opravy budou následovat v souvislosti s připravovanými změnami hranic katastrálních území v Ostravě.
DÍLY ZSJ 01b
V závěrečné etapě územní přípravy SLDB došlo k velkému množství změn v dílech ZSJ. Tyto změny jsou podrobně dokumentovány v
rámci revize ZSJ. V položce ZMENAZAZ mají datum nejpozději k 1.3.2001.
V období po 1.3.2001 došlo zatím ke změnám v dílech ve dvou případech. Tyto případy jsou popsány se stejnou podrobností, jako byly
dokumentovány změny v dílech při územní přípravě SLDB 2001.
V okrese Mělník v obci 06677/534897 Kly, od 28.3.2001:
Vytvářejí se díly ZSJ 06675 3 0 Kly-Hoření Vinice (dříve: Kelské Vinice I):
díl 1 ZSJ 06675 3 1 patří do části obce 06675 3 Kly-Hoření Vinice a vzniká z dosavadního dílu 0,
díl 2 ZSJ 06675 3 2 patří do části obce 41563 4 Kly-Lom a je nový, bez vazby na SLDB 2001,
Oba díly leží na KÚ 666785 Záboří u Kel.
Vytvářejí se díly ZSJ 3 a 4 ZSJ 06676 1 0 Kly-Dolní Vinice (dříve: Kelské Vinice II):
díl 1 ZSJ 06675 3 1 patří do části obce 06676 1 Kly-Dolní Vinice a vzniká z dosavadního dílu 1,
díl 2 ZSJ 06675 3 2 patří do části obce 06678 8 Kly-Záboří a vzniká z dosavadního dílu 2,
díl 3 ZSJ 06675 3 3 patří do části obce 41562 6 Kly-Krauzovna a je nový, bez vazby na SLDB 2001,
díl 4 ZSJ 06675 3 4 patří do části obce 41563 4 Kly-Lom a je nový, bez vazby na SLDB 2001,
díl 5 ZSJ 06675 3 2 patří do části obce 06675 3 Kly-Hoření Vinice a je nový, bez vazby na SLDB 2001,
Všechny díly leží na KÚ 66677 7 Kly.
V okrese Trutnov v obci 16902/579025 Trutnov, od 15.5.2001:
Vytvářejí se díly ZSJ 16926 9 0 (UO 025) Bojiště:
díl 1 ZSJ 16926 9 1 patří do části obce 16926 9 Bojiště a vzniká z dosavadního dílu 0,
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díl 2 ZSJ 16926 9 2 patří do části obce 15517 9 Nový Rokytník a je nový, bez vazby na SLDB 2001,
Oba díly leží na KÚ 76926 6 Bojiště u Trutnova.

DÍLY ZSJ 02a
V období od předchozí distribuční uzávěrky (srpen 2001) došlo ke změnám v dílech ZSJ ze dvou důvodů: jednak jsou to ještě opravy v
příslušnosti ZSJ k částem obce v rámci doplňků územní přípravy SLDB, jednak je to důsledek vzniku nových částí obcí, které nejsou skladebné z existujících celých ZSJ.
Tyto změny jsou popsány se stejnou podrobností, jako byly dokumentovány změny v dílech při územní přípravě SLDB 2001.
V okrese Benešov, v obci 15707 4/530689 Struhařov, od 1.1.2002:
Vznikají nové části obce Struhařov s názvy Babčice, Budkov, Hliňánky, Horní Podhájí a Pecínov.
Obec Struhařov má tyto části (uvedeny kódy):
1. Babčice (41564 2), 2. Bořeňovice (00808 7), 3. Budkov (15703 1), 4. Býkovice (00809 5), 5. Dolní Podhájí (40154 4), 6. Hliňánky
(41565 1), 7. Horní Podhájí (15704 0), 8. Jezero (00810 9), 9. Myslíč (15705 8), 10. Pecínov (41566 9), 11. Skalice (15706 6), 12. Struhařov (15707 4), 13. Střížkov (00811 7), 14. Svatý Jan (40155 2), 15. Věřice (00812 5).
Tyto změny se promítnou do ZSJ následujícím způsobem:
Z dosavadního dílu 1 ZSJ 15706 6 1 Skalice se vytváří nová ZSJ 32224 5 0 Dolní Podhájí (část obce 40154 4, k.ú. 75705 5 Myslíč, je to
druhý polygon k.ú.). ZSJ je vymezena hranicí druhého polygonu k.ú. Myslíč, který v podkladech pro územní přípravu SLDB chyběl. Tato
změna představuje tedy zpětnou opravu územního členění k datu SLDB 2001, je však nezbytná pro dodržení metodické zásady, že ZSJ
nemohou přesahovat přes hranice k.ú. V důsledku toho se zbylý díl 2 ZSJ 15706 6 2 Skalice mění na díl 0.
Všechny ostatní změny v obci Struhařov představují promítnutí administrativních změn k 1.1.2002, tj. běžnou aktualizaci územního členění v intercenzálním období. Jedná se o tyto změny:
Rozděluje se ZSJ 15704 0 0 Horní Podhájí (dříve v části obce Dolní Podhájí) na díly: díl 1 ZSJ 15704 0 1 Horní Podhájí patří do nové
části obce 15704 0 Horní Podhájí a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 15704 0 2 Horní Podhájí patří do nové části obce 41565
1 Hliňánky a je nový (bez vazby na SLDB 2001). (U tohoto nového dílu je neopravitelná chyba v SLDB 2001, neboť podle územní přípravy SLDB patří do části obce Dolní Podhájí, správně však měl patřit do části obce Skalice a měly tam být vymezeny díly již při SLDB
2001). Oba díly leží na k.ú. 75706 3 Skalice u Benešova.
Rozděluje se ZSJ 15703 1 0 Budkov (dříve v části obce 15706 6 Skalice) na díly: díl 1 ZSJ 15703 1 0 Budkov patří do nové části obce
15703 1 Budkov a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 15703 1 0 Budkov patří do nové části obce 41566 9 Pecínov a je nový
(bez vazby na SLDB 2001). Oba díly leží na k.ú. 75706 3 Skalice u Benešova.
Rozděluje se nově ZSJ 15706 6 Skalice (zbylý původní díl 2, patřící do části obce 15706 6 Skalice) na díly: díl 1 ZSJ 15706 6 1 Skalice
patří do části obce 15706 6 Skalice a je shodný s dosavadním dílem 0 (vytvořeným po opravě, původně to byl díl 2), díl 2 ZSJ 15706 6
2 Skalice patří do nové části obce 415654 2 Babčice a je nový (bez vazby na SLDB 2001).Oba díly leží na k.ú. 75706 3 Skalice u Benešova.
V okrese Jihlava, v obci 05967 6/586846 Jihlava:
s účinností od 2.3.2001 se mění příslušnost ZSJ 30414 O (UO 026) Vysoký kámen v obci Jihlava, dříve: 05991 9 Pávov, nově 15790 2
Antonínův Důl; příslušnost do k.ú. 65991 6 Pávov se nemění. (provedeno na základě požadavku ČSÚ - oprava stavu k SLDB 2001 za
účelem zmírnění chyby - bude to opravený stav k SLDB 2001). V dalším kroku se provádí upřesnění:
Rozděluje se ZSJ 30414 O 0 (UO 026) Vysoký kámen v obci Jihlava na díly díl 1 ZSJ 30414 O 1 (UO 026) Vysoký kámen patří do části
obce 15790 2 Antonínův Důl a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 30414 O 1 (UO 026) Vysoký kámen patří do části obce
05991 9 Pávov a je nový (bez vazby na SLDB 2001). (U tohoto nového dílu je neopravitelná chyba v SLDB 2001, aby se chyba zmírnila,
jsou všechny objekty začleněny do části obce Antonínův Důl, kde je objektů mnohem více, správně by tam měly být vymezeny díly již při
SLDB 2001). Oba díly leží na k.ú. 05991 9 Pávov.J e vedeno jako změna v intercenzálním období (s účinností od 28.2.2002).
V okrese Šumperk, v obci 08511 1/540161 Líšnice:
s účinností od 1.1.2002 se ruší členění na díly ZSJ 08511 1 1,2 Líšnice: díl 1 ZSJ 08511 1 1 Líšnice, který patří do části obce 08511 1
Líšnice, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 08511 1 2 Líšnice, který patřil do části obce 41474 3 Paseky, zaniká; ale převádí se na zaniklý díl 9,
aby se neztratila vazba na SLDB 1991 a SLDB 2001,

DÍLY ZSJ 02b
V období únor-srpen 2002 nedošlo ke změnám (nově vytvořené části obce jsou shodné s existujícími ZSJ a zaniklá část obce zůstává jako
ZSJ, protože leží na samostatném KÚ).
DÍLY ZSJ 03a
V období od předchozí distribuční uzávěrky (srpen 2002) došlo ke změnám v dílech ZSJ jako důsledek vzniku nových částí obcí, které nejsou skladebné z existujících celých ZSJ.
Tyto změny jsou popsány se stejnou podrobností, jako byly dokumentovány změny v dílech při územní přípravě SLDB 2001.
V okrese Český Krumlov, v obci 00238 1/545406 Benešov nad Černou, od 1.1.2003:
Rozděluje se ZSJ 00239 9 0 Černé Údolí (dříve v části obce 00239 9 Černé Údolí) na díly:
díl 1 ZSJ 00239 9 1 Černé Údolí zůstává v části obce 00239 9 Černé Údolí a je shodný s dosavadním dílem 0,
díl 2 ZSJ 00239 9 2 Černé Údolí patří do nové části obce 41568 5 Velký Jindřichov a je nový (bez vazby na SLDB 2001). Oba díly leží
na KÚ 60239 6 Velký Jindřichov.
Rozděluje se ZSJ 08362 3 0 Děkanské Skaliny (dříve v části obce 08362 3 Děkanské Skaliny) na díly:
díl 1 ZSJ 08362 3 1 Děkanské Skaliny zůstává v části obce 08362 3 Děkanské Skaliny a je shodný s dosavadním dílem 0,
díl 2 ZSJ 08362 3 2 Děkanské Skaliny patří do nově vytvořené části obce 41570 7 Pusté Skaliny a je nový (bez vazby na SLDB 2001).
Oba díly leží na KÚ 68362 1 Děkanské Skaliny.
Rozděluje se ZSJ 08366 6 0 Velké Skaliny (dříve v části obce 08364 0 Dluhoště) na díly:
díl 1 ZSJ 08366 6 1 Velké Skaliny patří do nově vytvořené části obce 08366 6 Velké Skaliny a je shodný s dosavadním dílem 0,
díl 2 ZSJ 08366 6 2 Velké Skaliny patří do nově vytvořené části obce 41569 3 Daleké Popelice a je nový (bez vazby na SLDB 2001).
Oba díly leží na KÚ 68364 7 Dluhoště.

DÍLY ZSJ 03b
V období od předchozí distribuční uzávěrky (únor 2003) došlo k několika změnám v dílech ZSJ. Tyto změny jsou popsány se stejnou podrobností, jako byly dokumentovány změny v dílech při územní přípravě SLDB 2001.
V okrese Benešov, v obci 08038 1/530051 Lešany, od 1.1.2003 se ruší členění na díly ZSJ 08040 3 1,2 Vensov: díl 1 ZSJ 08040 3 1
Vensov, který patří do části obce 08037 3 Břežany, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 08040 3 2 Vensov, který patřil do části obce 08038 1 Le-
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šany, zaniká a slučuje se do ZSJ 08038 1 0 Lešany, kam se převádí jako zaniklý díl 9 ZSJ 08038 1 9 Lešany, aby se neztratila vazba
na SLDB 1991 a 2001; jedná se o dodatečnou opravu územní přípravy SLDB, provedenou ČSÚ při přípravě Statistického lexikonu obcí.
V okrese Benešov, v obci 18535/530921 Vranov, od 11.4.2003 se vytváří nový díl 3 ZSJ 18535 3 3 Vranov, který patří do nově vytvořené části obce 41574 0 Naháč, díly 1 a 2 jsou beze změny, všechny díly leží na KÚ 78535 1 Vranov u Čerčan.
V okrese Prachatice, v obci 07950 2/537187 Drslavice, od 10.4.2003 se vytvářejí nové díly 3 a 4 ZSJ 07955 3 3,4 Švihov vyčleněním
objektů z dosavadního dílu 1 ZSJ 07955 3 1 Švihov, díly 1 a 2 jsou jinak beze změny, díl 3 ZSJ 07955 3 3 Švihov patří do nově vytvořené části 41572 3 Chválov, díl 4 ZSJ 07955 3 4 Švihov patří do nově vytvořené části 41573 1 Trpín, všechny díly leží na KÚ 67955 1
Švihov u Lažišť.
V okrese Plzeň-sever, v obci 09149 9/559202 Manětín, od 1.1.2003 se ruší členění na díly ZSJ 09146 4 1,2 Česká Doubravice, díl 1
ZSJ 09146 4 1 Česká Doubravice, který patří do části obce 09146 4 Česká Doubravice, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 09146 4 1 Česká
Doubravice, který patřil do části obce 09145 6 Brdo, zaniká a slučuje se do ZSJ 09145 6 0 Brdo, kam se převádí jako zaniklý díl 9 ZSJ
09145 6 9 Brdo, aby se neztratila vazba na SLDB 1991 a 2001; jedná se o dodatečnou opravu územní přípravy SLDB, provedenou ČSÚ
při přípravě Statistického lexikonu obcí.
V okrese Uherské Hradiště, v obci 17284 7/592005 Uherské Hradiště od 1.1.2003 se ruší díl 3 ZSJ 17289 8 3 U stadionu a slučuje
se do ZSJ 17292 8 0 Mařatice, kam se převádí jako zaniklý díl 17292 8 9 Mařatice, aby se neztratila vazba na SLDB 1991 a 2001; jedná
se o dodatečnou opravu územní přípravy SLDB, provedenou ČSÚ při přípravě Statistického lexikonu obcí.

DÍLY ZSJ 04a
V období od předchozí distribuční uzávěrky (říjen 2003) došlo k několika změnám v dílech ZSJ. Tyto změny jsou popsány se stejnou podrobností, jako byly dokumentovány změny v dílech při územní přípravě SLDB 2001.
V okrese Praha-východ, v obci 06603 6/538311 Klecany od 1.1.2004 se ruší díl 2 ZSJ 06603 6 2 Klecany, který patřil do části obce
06602 8 Klecánky, Díl se ruší v důsledku kontroly a údržby registru sčítacích obvodů částečně opravou příslušnosti objektů do částí
obec a částečně úpravou hranic ZSJ, tak aby byly shodné s členěním obce na části obce (oprava provedena při příležitosti vytvoření nového dílu 2, který by jinak musel být označen jako díl 3), aby nezanikla vazba na díly za SLDB 2001, převádí se na zaniklý díl 06603 6 9,
od 1.1.2004 se vytváří nový díl 2 ZSJ 06603 6 2 Klecany, který patří do nově vzniklé části obce 41575 8 Zdibsko, všechny díly leží na
KÚ 66603 3 Klecany.

DÍLY ZSJ 04b
V období od předchozí distribuční uzávěrky (leden 2004) došlo k několika změnám v dílech ZSJ.Tyto změny jsou popsány se stejnou podrobností, jako byly dokumentovány změny v dílech při územní přípravě SLDB 2001.
V okrese Praha-západ, v obci 06287 1/539368 Kamenný Přívoz, od 1.6.2004,se ruší členění ZSJ 06286 3 1,2 Hostěradice na díly:
díl 2 ZSJ 06286 3 2 Hostěradice, který patřil do části obce 40316 4 Žampach, se ruší, nezaniká však, ale mění se na díl 2 ZSJ
06287 1 2 Kamenný Přívoz, díl 1 ZSJ 06286 3 1 Hostěradice, který patří do části obce 06286 3 Hostěradice, se mění na díl 0, současně se rozděluje ZSJ 06287 1 0 Kamenný Přívoz na díly: díl 1 ZSJ 06287 1 1 Kamenný Přívoz patří do části obce 06287 1 Kamenný
Přívoz a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 06287 1 2 Kamenný Přívoz patří do části obce 40316 4 Žampach a je shodný s dosavadním dílem 2 ZSJ 06286 3 2 Hostěradice; v obci Kamenný Přívoz byly až do roku 1950 části obce Žampach 1.díl (na KÚ Hostěradice) a Žampach 2.díl (na KÚ Kamenný Přívoz), od roku 1961 byly sloučeny do jediné části obce Žampach, v SLDB 1970-2001 byla část
obce Žampach vedena jako díl ZSJ Hostěradice, což bylo zřejmě nesprávné, protože kdysi byly zřejmě objekty části obce Žampach v
obou ZSJ a později zůstaly pouze v ZSJ Kamenný Přívoz, při kontrolách v rámci registru sčítacích obvodů bylo zjištěno, že v současnosti existující č.p. v části obce Žampach leží všechny na KÚ Kamenný Přívoz a tudíž v ZSJ Kamenný Přívoz (stav podle SLDB 2001 je také nesprávný).
V okrese Most, v obci 09959 7/567027 Most, od 27.5.2004, se ruší zaniklý díl ZSJ 09946 5 9 Na Novém světě, protože se obnovuje
jako nová (obnovená) ZSJ 09945 7 0 Vrch Hněvín (viz změny v ZSJ).
V okrese Most, v obci 09959 7/567027 Most, od 27.5.2004, se ruší členění ZSJ 09973 2 1,2 Resl-západ na díly, díl 1 ZSJ 09973 2 1
Resl-západ, který patří do části obce 40916 2 Most, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 09973 2 2 Resl-západ, který patřil do části obce 17054 2
Třebušice, je nově začleněn do části obce 40916 2 Most, takže se ruší a slučuje se s dílem 1, současně se ale převádí na zaniklý díl 9
ZSJ 09973 2 9 Resl-západ, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Praha-východ, v obci 06603 6/538311 Klecany (oprava) od 1.1.2004 se ruší díl 2 ZSJ 06603 6 2 Klecany, který patřil do
části obce 06602 8 Klecánky a byl převeden na zaniklý díl 06603 6 9, aby nezanikla vazba na díly ze SLDB 2001. Tato změna byla
popsána v textu zmeny04a.doc, ale zaniklý díl nebyl zařazen do distribuční databáze; proto se tam doplňuje nyní. Uvedená změna se nijak netýká nově vytvořeného dílu 2 ZSJ 06603 6 2 Klecany, který patří do nové části obce 41575 8 Zdibsko.
V okrese Tábor, v obci 18068 8/553271 Veselí nad Lužnicí se opravuje příslušnost dílů ZSJ 30868 4 1,2 Pískovny do částí obce:
díl 1 ZSJ 30868 4 1 Pískovny, který patřil do části obce 40522 1 Veselí nad Lužnicí II, patří nyní do části obce 40521 3 Veselí nad Lužnicí I, díl 2 ZSJ 30868 4 2 Pískovny, který patřil do části obce 40521 3 Veselí nad Lužnicí I, patří nyní do části obce oprava s účinností
od 1.6.2004 (pracovní účinnost) na základě kontrol v RSO.

DÍLY ZSJ 05a
V období od předchozí distribuční uzávěrky (červenec 2004) došlo k několika změnám v dílech ZSJ. Tyto změny jsou popsány se stejnou
podrobností, jako byly dokumentovány změny v dílech při územní přípravě SLDB 2001.
V hlavní městě Praze se ruší členění ZSJ 32052 8 1,2 Střížkov-východ B na díly: díl 1 ZSJ 32052 8 1 Střížkov-východ B, který patřil
do části obce 40071 8 Prosek a ležel na KÚ 73138 2 Prosek se ruší a slučuje se do dílu 1, zároveň se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ
32052 8 9, aby se neztratila vazba na SLDB 2001 a současně se mění jeho příslušnost do části obce: nově je to 40068 8 Střížkov
(část), díl 2 ZSJ 32052 8 2 Střížkov-východ B, který patří do části obce 40068 8 Střížkov (část), se mění na díl 0 ZSJ 32052 8 0 Střížkov-východ B, změna k 1.1.2005 v důsledku oprav identifikace budov ve vazbě na část obce, provedených v rámci údržby registru sčítacích obvodů).
V hlavní městě Praze se ruší členění ZSJ 13244 6 1,2 Nové Malešice B na díly: díl 2 ZSJ 13244 6 1 Nové Malešice B, který patřil do
části obce 40085 8 Malešice (část) a ležel na KÚ 73194 3 Strašnice se ruší a slučuje se do dílu 1, zároveň se převádí na zaniklý díl 9
ZSJ 13244 6 9, aby se neztratila vazba na SLDB 2001 a současně se mění jeho příslušnost do části obce: nově je to 40084 0 Strašnice
(část), díl 1 ZSJ 13244 6 1 Nové Malešice B, který patří do části obce 40084 0 Strašnice (část), se mění na díl 0 ZSJ 13244 6 0 Nové
Malešice B.
Změna k 1.1.2005 byla provedena v důsledku oprav identifikace budov ve vazbě na část obce, provedených v rámci údržby registru sčítacích obvodů - konkrétně v dílu 2 byl sčítací obvod 244, který zahrnoval 12 z celkového počtu 15 sčítaných bytových domů, převeden z
části obce Malešice do části obce Strašnice (oprava), takže na území bývalého dílu ZSJ (a současně na katastrálním území Strašnice)
zůstaly celkem 4 domy, které patří do části obce Malešice: č.p. 454 v ulici Nad úžlabinou (sčítací obvod 40), který byl již dříve veden jako
přesah budovy jako stavebního celku přes hranici KÚ ze ZSJ 13243 8 0 Nové Malešice A (kde byl sčítán) a dále dům č.p. 446 v ulici V
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úžlabině (sčítací obvod 39) a domy č.p. 506 a 507 v ulici Útulná (sčítací obvod 41), které jsou nově definovány rovněž jako přesahy budov ze ZSJ 13243 8 0 Nové Malešice A, patřící do části obce Malešice, na KÚ Strašnice.
V okrese Prachatice, v obci 18208 7/550647 Vimperk vzniká nový díl 2 ZSJ 18212 5 2 (UO 005) Brantlův Dvůr (dříve Brandlův Dvůr)
převedením tří objektů ze ZSJ 04646 9 0 Hrabice, dosavadní díl 0 ZSJ 18212 5 0 Brantlův Dvůr se mění na díl 1, oba díly leží na KÚ
78208 4 Vimperk; změna nastává s účinností od 29.3.2004, kdy se při příležitosti vytvoření nové části obce U Sloupů zjistilo, že hranice
mezi KÚ Hrabice a KÚ Vimperk byla v podkladech Zeměměřického úřadu chybná; příslušnost území nového dílu do KÚ byla tedy nyní
opravena z KÚ Hrabice na KÚ Vimperk, objekty jsou však číslovány z části obce Hrabice, a proto vzniká nový díl.
V okrese Prachatice, v obci 18208 7/550647 Vimperk vzniká nový díl 2 ZSJ 18213 3 2 (UO 006) Městská lada převedením dalších tří
objektů ze ZSJ 04646 9 0 Hrabice, dosavadní díl 0 ZSJ 18213 3 0 Městská lada se mění na díl 1, oba díly leží na KÚ 78208 4 Vimperk;
změna nastává s účinností od 29.3.2004, kdy se při příležitosti vytvoření nové části obce U Sloupů zjistilo, že hranice mezi KÚ Hrabice a
KÚ Vimperk byla v podkladech Zeměměřického úřadu chybná; příslušnost území nového dílu do KÚ byla tedy nyní opravena z KÚ Hrabice na KÚ Vimperk, objekty jsou však číslovány z části obce Hrabice, a proto vzniká nový díl.
V okrese Trutnov, v obci 18630 9/579858 Vrchlabí, s účinností od 7.7.2004 se ruší příslušnost dílu 2 ZSJ 30385 2 2 Liščí Kopec do
části obce 30385 2 Liščí Kopec, která zaniká. Díl se však neruší, protože se zřizuje nová příslušnost dílu do části obce 18633 3 Podhůří
v důsledku oprav identifikace budov ve vazbě na část obce, provedených v rámci údržby registru sčítacích obvodů.
V okrese Svitavy, v obci 08567 7/578347 Litomyšl, s účinností od 1.11.2004 (pracovní účinnost, v důsledku oprav identifikace budov ve
vazbě na část obce, provedených v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se ruší díl 2 ZSJ 08570 7 2 Záhradí, který patřil do části obce 41115 9 Litomyšl-Město a slučuje se do dílu 1, který patří do části obce 08570 7 Záhradí. Díl 1 ZSJ 08570 7 1 Záhradí se mění na
díl 0 ZSJ 08570 7 0 Záhradí. Zrušený díl se převádí na zaniklý díl 08570 0 9, aby se neztratila vazba na SLDB 2001, přitom se opravuje
jeho příslušnost k části obce na 08570 7 Záhradí.
V okrese Olomouc, v obci 02846 1/501646 Dolany, s účinností od 1.11.2004 (pracovní účinnost, v důsledku oprav identifikace budov ve
vazbě na část obce, provedených v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 02847 9 0 Nové Sady na díly: díl 1 ZSJ
02847 9 1 Nové Sady vzniká z původního dílu 0 a mění se jeho příslušnost do části obce: dříve 02846 1 Dolany, nyní 18098 0 Véska,
díl 2 ZSJ 02847 9 2 Nové Sady je nový a ponechává si příslušnost do části obce 02846 1 Dolany. Důvodem tohoto řešení je skutečnost, že většina trvale obydlených domů je v dílu 1, takže při územních přepočtech vznikne menší chyba při započtení všech údajů z minulých SLDB do části obce Véska.
V okrese Uherské Hradiště, v obci 17284 7/592005 Uherské Hradiště, s účinností od 1.11.2004 (pracovní účinnost, v důsledku oprav
identifikace budov ve vazbě na část obce, provedených v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 17293 6 0 Dukla na
díly: díl 1 ZSJ 17293 6 1 Dukla je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 17292 8 Mařatice, díl 2 ZSJ 17293 6 2 Dukla je
nový a patří do části obce 41261 9 Uherské Hradiště. Oba díly leží na KÚ 77292 5 Mařatice.

DÍLY ZSJ 05b
V období od předchozí distribuční uzávěrky (leden 2005) došlo k několika změnám v dílech ZSJ. Tyto změny jsou popsány se stejnou podrobností, jako byly dokumentovány změny v dílech při územní přípravě SLDB 2001.
Změny vyplynuly jednak ze vzniku nových částí obce, vyhlášených obecními úřady, pokud nové části obce nejsou přímo skladebné z dosavadních celých ZSJ, jednak z údržby registru sčítacích obvodů, do kterého jsou průběžně zapracovávány výstupy ISKN (Informačního
systému katastru nemovitostí) na úrovni budov a parcel a dále ze statistického šetření o lokalizaci budov.
V samostatném číselníku dílů ZSJ se vytvářejí nové díly v nově vytvořených ZSJ:
V okrese Mělník, v obci 19635 5/535397 Želízy, s účinností od 16.2.2005, se vytváří nová ZSJ 32233 4 0 Nové Tupadly, vyčleněním
ze ZSJ 19632 1 0 Sitné. ZSJ se nečlení na díly, patří do nově vytvořené části obce 32233 4 Nové Tupadly a leží na KÚ 79632 8 Sitné.
V okrese Karlovy Vary, v obci 05839 4/537926 Jenišov, s účinností od 21.6.2005, se vytváří nová ZSJ 32234 2 Pod Rohem, na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva vytvořit novou část obce z nové zástavby, prostorově oddělenou od stávající zástavby. ZSJ se
dělí na dva díly: díl 1 ZSJ 32234 2 1 Pod Rohem patří do nově vzniklé části obce 32234 2 Pod Rohem, díl 2 ZSJ 32234 2 2 Pod Rohem patří do stávající části obce 05839 4 Jenišov a zahrnuje stávající zástavbu, které nechce obec měnit příslušnost do části obce.
V okrese Pardubice, v obci 11765 0/555134 Pardubice, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích
obvodů) se vytváří nová ZSJ 32236 9 0 U Polabin IV (číslo UO 75), jakožto přesah městského obvodu 80807/555118 Pardubice VII,
část obce 14120 8 Rosice, na KÚ 71765 7 Pardubice. ZSJ se nečlení na díly. Důvodem pro vytvoření ZSJ je přesah číslování domů
části obce Rosice (patřící do městského obvodu Pardubice VII) na KÚ Pardubice (patřící zde do městského obvodu Pardubice II).
V okrese Přerov, v obci 13471 6/511382 Přerov, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
se vytváří nová ZSJ 32235 1 0 Výmyslov (číslo UO 48), jakožto přesah zástavby patřící do obce Přerov, do části obce 41428 0 Přerov
VIII-Henčlov na KÚ 76868 5 Troubky nad Bečvou, patřící do obce Troubky. ZSJ se nečlení na díly. Důvodem pro vytvoření nové ZSJ je
dostatečný počet domů, prostorová a funkční oddělenost od sousední zástavby, a hlavně skutečnost, že zástavba byla dosud vedena
jako územní přesah ZSJ Henčlov přes hranice KÚ, avšak přesah s územím ZSJ přímo nesousedí, protože je oddělen částí KÚ Troubky
nad Bečvou.

Kromě toho se mění díly v již existujících ZSJ:
V okrese Kutná Hora, v obci 02026 5/534013 Černíny, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby
registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 02027 3 0 Hetlín na díly: díl 1 ZSJ 02027 3 1 Hetlín je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 02027 3 Hetlín, díl 2 02027 3 2 Hetlín patří do části obce 02026 5 Černíny a
představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 62027 1 Hetlín.
V okrese Mělník, v obci 19631 2/529575 Medonosy, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 19631 2 0 Medonosy na díly: díl 1 ZSJ 19631 2 1 Medonosy je shodný s
dosavadním dílem 0 a patří do části obce 19631 2 Medonosy, díl 2 ZSJ 19631 2 2 Medonosy patří do části obce
18166 8 Nové Osinalice a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 79631 0 Medonosy.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 09629 6/535419 Mladá Boleslav, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost,
v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 09669 5 0 Horní Debř na díly: díl 1 ZSJ 09669 5 1 Horní
Debř je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 40256 7 Debř, díl 2 09669 5 2 Horní Debř patří do části
obce 40259 1 Mladá Boleslav II a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 69669
2 Debř.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 09629 6/535419 Mladá Boleslav, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost,
v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 09654 7 0 Belveder na díly: díl 1 ZSJ 09654 7 1 Belveder je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 40260 5 Mladá Boleslav III, díl 2 ZSJ 09654 7 2 Belveder
patří do části obce 09611 0 Čejetičky a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ
69629 3 Mladá Boleslav.
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V okrese Praha-západ, v obci 11975 0/539546 Petrov, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby
registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 11975 0 0 Petrov na díly: díl 1 ZSJ 11975 0 1 Petrov je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 11975 0 Petrov, díl 2 ZSJ 11975 0 2 Petrov patří do části obce 11974 1 Chlomek a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 71975 7 Petrov u Prahy.
V okrese Tábor, v obci 09672 5/552704 Mladá Vožice, s účinností od 16.5.2005 z důvodu vytvoření nové části obce
41578 2 Dubina, se rozdělují dvě ZSJ:
ZSJ 09672 5 0 Mladá Vožice se dělí na díly: díl 1 ZSJ 09672 5 1 Mladá Vožice je shodný s dosavadním dílem 0 a
patří do části obce 09672 5 Mladá Vožice, díl 2 ZSJ 09672 5 2 Mladá Vožice patří do nové části obce 41578 2 Dubina. Oba díly leží na KÚ 69672 2 Mladá Vožice.
ZSJ 00498 7 0 Blanice se dělí na díly: díl 1 ZSJ 00498 7 1 Blanice je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části
obce 00498 7 Blanice, díl 2 00498 7 2 Blanice patří do nové části obce 41578 2 Dubina. Oba díly leží na KÚ 60498
4 Blanice u Mladé Vožice.
V okrese Klatovy, v obci 02653 1/556076 Dlouhá Ves , s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby
registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 02652 2 0 Bohdašice na díly: díl 1 ZSJ 02652 2 1 Bohdašice je shodný
s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 02652 2 Bohdašice, díl 2 ZSJ 02652 2 2 Bohdašice patří do části obce
02655 7 Nové Městečko a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 62652 0
Bohdašice.
V okrese Plzeň-jih, v obci 07109 9/540633 Kotovice, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 07111 1 0 Záluží na díly: díl 1 ZSJ 07111 1 1 Záluží je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 07111 1 Záluží, díl 2 ZSJ 07111 1 2 Záluží patří do části obce 07109 9 Kotovice a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 67111 8 Záluží.
V okrese Plzeň-sever, v obci 12280 7/559377 Pňovany, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby
registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 12281 5 0 Rájov na díly: díl 1 ZSJ 12281 5 1 Rájov je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 12281 5 Rájov, díl 2 12281 5 2 Rájov patří do části obce 12280 7 Pňovany a
představuje přesah číslování domů (chat) ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 72281 2 Dolany u Stříbra.
V okrese Děčín, v obci 02128 8/562394 Česká Kamenice, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 02135 1 0 Pekelský Důl na díly: díl 1 ZSJ 02135 1 1 Pekelský Důl je
shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 02135 1 Pekelský Důl, díl 2 ZSJ 02135 1 2 Pekelský Důl patří
do části obce 02130 0 Filipov a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 62128 5
Česká Kamenice.
V okrese Děčín, v obci 07361 0/562611 Krásná Lípa, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 18371 7 0 Vlčí Hora na díly: díl 1 ZSJ 18371 7 1 Vlčí Hora je shodný s
dosavadním dílem 0 a patří do části obce 18371 7 Vlčí Hora, díl 2 ZSJ 18371 7 2 Vlčí Hora patří do části obce
07359 8 Dlouhý Důl a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 78371 4 Vlčí Hora.
V okrese Děčín, v obci 07877 8/562645 Kytlice, s účinností od 1.6.2005(pracovní účinnost, v rámci údržby registru
sčítacích obvodů) se vytváří nový díl 3 ZSJ 07877 8 3 Kytlice, který patří do části obce 07876 0 Dolní Falknov a
představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Všechny tři díly leží na KÚ 67877 5 Falknov.
V okrese Chomutov, v obci 13618 2/563315 Kryštofovy Hamry, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 13620 4 0 Přísečnice na díly: díl 1 ZSJ 13620 4 1 Přísečnice
je shodný s dosavadním dílem 0, ale mění se u něj příslušnost do části obce, dříve 13619 1 Mezilesí, nově 13618 2
Kryštofovy Hamry, což představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ, díl 2 ZSJ 13620 4 2 Přísečnice patří
do části obce 17756 3 Černý Potok a představuje přesah číslování domů (hájenka) ze sousedního KÚ. Oba díly leží
na KÚ 73620 1 Přísečnice.
V okrese Louny, v obci 12323 4/566616 Podbořany, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 12328 5 0 Hlubany na díly: díl 1 ZSJ 12328 5 1 Hlubany je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 12328 5 Hlubany, díl 2 ZSJ 12328 5 2 Hlubany patří do části obce 40912 0
Podbořany a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 72328 2 Hlubany.
V okrese Teplice, v obci 16600 6/567442 Teplice, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 31178 2 0 Nová Ves na díly: díl 1 ZSJ 31178 2 1 Nová Ves je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 31178 2 Nová Ves, díl 2 ZSJ 31178 2 2 Nová Ves patří do části obce
40924 3 Teplice a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 91178 0 Nová Ves u
Teplic.
V okrese Náchod, v obci 03860 1/574058 Heřmánkovice, s účinností od 1.6.2005 pracovní účinnost, v rámci údržby
registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 03860 1 0 Heřmánkovice: díl 1 ZSJ 03860 1 1 Heřmánkovice je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 03860 1 Heřmánkovice, díl 2 ZSJ 03860 1 2 Heřmánkovice patří do
části obce 03862 8 Janovičky a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 63860 9
Heřmánkovice.
V okrese Trutnov, v obci 18275 3/579815 Vítězná, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se vytváří nový díl 3 ZSJ 18274 5 3 Huntířov, který patří do části obce 18276 1 Komárov a
představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Všechny tři díly leží na KÚ 78274 2 Huntířov.
V okrese Trutnov, v obci 18275 3/579815 Vítězná, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 18275 3 0 Kocléřov na díly: díl 1 ZSJ 18275 3 1 Kocléřov je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 18275 3 Kocléřov, díl 2 ZSJ 18275 3 2 Kocléřov patří do části obce 18274 5
Huntířov a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 78275 1 Kocléřov.
V okrese Trutnov, v obci 18630 9/579858 Vrchlabí, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 32006 4 0 Pod Podhůřským lesem na díly: díl 1 ZSJ 32006 4 1 Pod
Podhůřským lesem je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 41134 5 Vrchlabí, díl 2 ZSJ 32006 4 2
Pod Podhůřským lesem patří do části obce 18633 3 Podhůří a představuje přesah číslování domů ze sousedního
KÚ. Oba díly leží na KÚ 78630 6 Vrchlabí.
V okrese Chrudim, v obci 18500 1/572527 Vortová, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 18499 3 0 Lhoty na díly: díl 1 ZSJ 18499 3 1 Lhoty je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 18499 3 Lhoty, díl 2 ZSJ 18499 3 2 Lhoty patří do části obce 18500 1 Vortová a
představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 78499 1 Lhoty.
V okrese Pardubice, v obci 11765 0/555134 Pardubice, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby
registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 11808 7 0 Nové Jesenčany na díly: díl 1 ZSJ 11808 7 1 Nové Jesenčany je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 11808 7 Nové Jesenčany, díl 2 ZSJ 11808 7 2 Nové Je-
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senčany patří do části obce 41553 7 Zelené Předměstí (Pardubice V), která patří do části obce evidenční 49035 1
Zelené Předměstí, a který představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 71808 4 Nové
Jesenčany.
V okrese Ústí nad Orlicí, v obci 18516 7/581151 Vraclav, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 18516 7 0 Vraclav na díly: díl 1 ZSJ 18516 7 1 Vraclav je shodný s
dosavadním dílem 0 a patří do části obce 18516 7 Vraclav, díl 2 ZSJ 18516 7 2 Vraclav patří do části obce 18514 1
Sedlec a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 78516 4 Vraclav.
V okrese Třebíč, v obci 16973 1/590266 Třebíč, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru
sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 16992 7 0 Kuchyňka na díly: díl 1 16992 7 1 Kuchyňka je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 16991 9 Podklášteří, díl 2 ZSJ 16992 7 2 Kuchyňka patří do části obce 16994 3
Týn a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 76991 6 Podklášteří.
V okrese Žďár nad Sázavou, v obci 01695 1/595411 Bystřice nad Pernštejnem, s účinností od 1.6.2005 (pracovní
účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 01700 1 0 Bratrušín na díly: díl 1 ZSJ 01700 1
1 Bratrušín je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 01700 1 Bratrušín,díl 2 ZSJ 01700 1 2 Bratrušín
patří do části obce 41289 9 Bystřice nad Pernštejnem a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ.
Oba díly leží na KÚ 61700 8 Bratrušín.
V okrese Žďár nad Sázavou, v obci 15145 9/596787 Sněžné, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci
údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 15143 2 0 Milovy na díly: díl 1 ZSJ 15143 2 1 Milovy je shodný
s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 15143 2 Milovy, díl 2 ZSJ 15143 2 2 Milovy patří do části obce 15144 1
Podlesí a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 75145 6 Sněžné na Moravě.
V okrese Vyškov, v obci 18857 3/592889 Vyškov, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se vytváří nový díl 3 ZSJ 18875 1 3 Dědice, který patří do části obce 11153 8 Opatovice a
představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Všechny tři díly leží na KÚ 78875 9 Dědice u Vyškova.
V okrese Prostějov, v obci 13349 3/589250 Prostějov, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby
registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 13369 8 0 Krasice na díly: díl 1 ZSJ 13369 8 1 Krasice je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 13369 8 Krasice, díl 2 ZSJ 13369 8 2 Krasice patří do části obce 41247 3
Prostějov a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 73369 5 Krasice.
V okrese Přerov, v obci 13471 6/511382 Přerov, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru
sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 13493 7 0 Letiště na díly: díl 1 ZSJ 13493 7 1 Letiště je shodný s dosavadním
dílem 0 a patří do části obce 41425 5 Přerov I-Město, díl 2 ZSJ 13493 7 2 Letiště patří do části obce 41428 0 Přerov VIII-Henčlov a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ Troubky, na kterém leží místní část Výmyslov, číslováním domů patřící do části obce 41428 0 Přerov VIII-Henčlov, od něhož je však oddělena KÚ Troubky.
Oba díly leží na KÚ 73471 3 Přerov.
V okrese Šumperk, v obci 09803 5/540471 Mohelnice, s účinností od 1.6.2005(pracovní účinnost, v rámci údržby
registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 31561 3 0 Mohelnice-západ na díly: díl 1 31561 3 1 Mohelnice-západ
je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 41468 9 Mohelnice, díl 2 ZSJ 31561 3 2 Mohelnice-západ
patří do části obce 12432 0 Podolí a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ
69803 2 Mohelnice.
V okrese Kroměříž, v obci 07483 7/588296 Kroměříž, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby
registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 00403 1 0 Bílany na díly: díl 1 ZSJ 00403 1 1 Bílany je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 00403 1 Bílany, díl 2 ZSJ 00403 1 2 Bílany patří do části obce 41242 2 Kroměříž a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 60403 8 Bílany.
V okrese Kroměříž, v obci 07483 7/588296 Kroměříž, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby
registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 07499 3 0 Vážany na díly: díl 1 ZSJ 07499 3 1 Vážany je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 07499 3 Vážany, díl 2 ZSJ 07499 3 2 Vážany patří do části obce 41242 2
Kroměříž a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 67499 1 Vážany u Kroměříže.
V okrese Kroměříž, v obci 09926 1/588768 Morkovice-Slížany, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci
údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 09927 9 0 Slížany na díly: díl 1 ZSJ 09927 9 1 Slížany je shodný s dosavadním dílem 0 a patří do části obce 09927 9 Slížany, díl 2 ZSJ 09927 9 2 Slížany patří do části obce
09926 1 Morkovice a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 69927 6 Slížany.
V okrese Zlín, v obci 03535 1/585211 Fryšták, s účinností od 1.6.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru
sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 03535 1 0 Fryšták na díly: díl 1 ZSJ 03535 1 1 Fryšták je shodný s dosavadním
dílem 0 a patří do části obce 03535 1 Fryšták, díl 2 ZSJ 03535 1 2 Fryšták patří do části obce 03534 3 Dolní Ves a
představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 63535 9 Fryšták.
V okrese Opava, v obci 01310 2/506320 Brumovice, s účinností od 1.6.2005(pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 01310 2 0 Brumovice na díly: díl 1 ZSJ 01310 2 1 Brumovice je shodný s
dosavadním dílem 0 a patří do části obce 01310 2 Brumovice, díl 2 ZSJ 01310 2 2 Brumovice patří do části obce
01315 3 Úblo a představuje přesah číslování domů ze sousedního KÚ. Oba díly leží na KÚ 61310 0 Brumovice u
Opavy.

DÍLY ZSJ 06a
V období od předchozí distribuční uzávěrky (leden 2005) došlo k několika změnám v dílech ZSJ. Tyto změny jsou popsány se stejnou podrobností, jako byly dokumentovány změny v dílech při územní přípravě SLDB 2001.
Změny vyplynuly jednak ze vzniku nových částí obce, vyhlášených obecními úřady, pokud nové části obce nejsou přímo skladebné z dosavadních celých ZSJ, jednak z údržby registru sčítacích obvodů, do kterého jsou průběžně zapracovávány výstupy ISKN (Informačního
systému katastru nemovitostí) na úrovni budov a parcel a dále ze statistického šetření o lokalizaci budov.
V samostatném číselníku dílů ZSJ se vytvářejí jako nové díly 4 nové ZSJ shodné s novými ZSJ z číselníku ZSJ. Kromě toho se mění díly v
již existujících ZSJ:
Změny v dílech ZSJ:
V okrese Kutná Hora, v obci 07771 2/533955 Kutná Hora, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se ruší díl 3 ZSJ 07796 8 3 U hlavního nádraží díl 3, který patřil do části obce 07780 1 Karlov a slučuje se do dílu 2 ZSJ
07796 8 2 U hlavního nádraží díl 2, který patří do části obce 07773 9 Hlouška, současně se mění jeho příslušnost do části obce Hlouška a kromě toho se převádí na zaniklý díl ZSJ 07796 8 9 U hlavního nádraží díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní
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kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01). Díl 1 a 2 se nemění, díl 4 ZSJ 07796 8 4 U hlavního nádraží díl 4, který patří do
části obce 40219 2 Šipší, se mění na díl 3.
V okrese Kutná Hora, v obci 01775 2/533998 Církvice, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích
obvodů) se ruší členění ZSJ 01776 1 1,2 Jakub na díly: díl 1 ZSJ 01776 1 1 Jakub díl 1, který patří do části obce 01776 1 Jakub, se
mění na díl 0, díl 2 ZSJ 01776 1 2 Jakub díl 2, který patřil do části obce 01775 2 Církvice, se ruší, slučuje se do dílu 1 (nově díl 0), současně je nově začleněn do části obce 01776 1 Jakub a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 01776 1 9 Jakub, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001(původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Nymburk, v obci 12278 5/537675 Pňov-Předhradí, s účinností od 5.12.2005(pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se ruší členění ZSJ 12279 3 1,2 Předhradí na díly: díl 1 ZSJ 12279 3 1 Předhradí díl 1, který patří do části obce 12279 3
Předhradí, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 12279 3 2 Předhradí díl 2, který patřil do části obce 12279 3 Pňov, se ruší, slučuje do dílu 1 (nově díl 0), současně je nově začleněn do části obce 12279 3 Předhradí a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 12279 3 9 Předhradí
díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001(původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Nymburk, v obci 19728 9/503410 Žitovlice, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se ruší členění ZSJ 19727 1 1,2 Pojedy na díly: díl 1 ZSJ 19727 1 1 Pojedy díl 1, který patří do části obce 19727 1 Pojedy, se
mění na díl 0, díl 2 ZSJ 19727 1 2 Pojedy díl 2, který patřil do části obce 19728 9 Žitovlice, se ruší, slučuje do dílu 1 (nově díl 0), současně je nově začleněn do části obce 19727 1 Pojedy a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 19727 1 9 Pojedy díl 9, aby zůstala
zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Praha-východ, v obci 07723 2/538426 Kunice, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích
obvodů) se ruší členění ZSJ 07723 2 1,2 Kunice na díly: díl 1 ZSJ 07723 2 1 Kunice díl 1, který patří do části obce 07723 2 Kunice, se
mění na díl, díl 2 ZSJ 07723 2 2 Kunice díl 2, který patřil do části obce 07724 1 Vidovice, se ruší, slučuje se do dílu 1 (nově díl 0), současně je nově začleněn do části obce 07723 2 Kunice a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 07723 2 9 Kunice díl 9, aby zůstala
zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01 +DIL01).
V okrese Praha-východ, v obci 15606 0/538809 Strančice, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se ruší členění ZSJ 16146 2 1,2 Otice na díly: díl 1 ZSJ 16146 2 1 Otice díl 1, který patří do části obce 16146 2 Otice, se
mění na díl 0, díl 2 ZSJ 16146 2 2 Otice díl 2, který patřil do části obce 40310 5 Strančice, se ruší, slučuje se do dílu 1 (nově díl 0),
současně je nově začleněn do části obce 16146 2 Otice a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 16146 2 9 Otice díl 9, aby zůstala
zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Písek, v obci 15088 6/562211 Varvažov, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se ruší členění ZSJ 19160 4 1,2 Zbonín na díly: díl 1 ZSJ 19160 4 1 Zbonín díl 1, který patří do části obce 19160 4 Zbonín, se
mění na díl 0, díl 2 ZSJ 19160 4 2 Zbonín díl 2, který patřil do části obce 15088 6 Varvažov, se ruší, slučuje se do dílu 1 (nově díl 0),
současně je nově začleněn do části obce 19160 4 Zbonín a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 19160 4 9 Zbonín díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001(původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01 +DIL01).
V okrese Klatovy, v obci 15960 3/557153 Sušice, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se ruší díl 3 ZSJ 15974 3 3 Volšovy díl 3, který patřil do části obce 30218 0 Dolní Staňkov a slučuje se do dílu 1 ZSJ 15974 3 1
Volšovy díl 1, který patří do části obce 15974 3 Volšovy, současně se mění jeho příslušnost do části obce Volšovy a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 15974 3 9 Volšovy díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek
KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Rokycany, v obci 11616 5/566993 Ostrovec-Lhotka, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru
sčítacích obvodů) se ruší členění ZSJ 11616 5 1,2 Ostrovec na díly: díl 1 ZSJ 11616 5 1 Ostrovec díl 1, který patří do části obce
11616 5 Ostrovec, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 11616 5 2 Ostrovec díl 2, který patřil do části obce 11615 7 Lhotka, se ruší, slučuje se do
dílu 1 (nově díl 0), současně je nově začleněn do části obce 11616 5 Ostrovec a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 11616 5 9
Ostrovec díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Cheb, v obci 03464 9/554529 Františkovy Lázně, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 03468 1 0 Slatina na díly: díl 1 ZSJ 03468 1 1 Slatina díl 1, který patří do části obce 03468 1 Slatina, je
shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 03468 1 2 Slatina díl 2, který patří nově do části obce 03464 9 Františkovy Lázně a je nový
(bez vazby na SLDB 2001); díl představuje budova areálu fotbalového stadionu č.p. 430 v části obce Františkovy Lázně a tvoří přesah
na území k.ú. 63468 9 Slatina u Františkových Lázní.
V okrese Cheb, v obci 12162 2/554740 Plesná, s účinností od 1.4.2005 (dodatečné oznámení) se na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva převádějí všechny budovy z části obce Šneky do části obce Plesná, část obce Šneky však nebyla formálně zrušena.
V důsledku toho se rozděluje ZSJ 12164 9 0 Šneky na díly: díl 1 ZSJ 12164 9 1 Šneky díl 1, který patřil do části obce 12164 9 Šneky a
je shodný s dosavadním dílem 0, se převádí do části obce 12162 2 Plesná, díl 2 ZSJ 12164 9 2 Šneky díl 2, který zůstává v části obce
12164 9 Šneky, je nový (bez vazby na SLDB 2001); díl je prázdný a bude zrušen, až obecní zastupitelstvo formálně správně zruší část
obce Šneky.
V okrese Most, v obci 08604 5/567256 Litvínov, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
se ruší členění ZSJ 31154 5 1,2 Janovské polesí na díly: díl 1 ZSJ 31154 5 1 Janovské polesí díl 1, který patří do části obce 03706 1
Janov, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 31154 5 2 Janovské polesí díl 2, který patřil do části obce 03707 9 Křížatky, se ruší, slučuje se do dílu 1 (nově díl 0), současně je nově začleněn do části obce 03706 1 Janov a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 31154 5 9 Janovské polesí díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Česká Lípa, v obci 09525 7/561835 Mimoň, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích
obvodů) se ruší členění ZSJ 30954 1 1,2 Slovany na díly: díl 1 ZSJ 30954 1 1 Slovany díl 1, který patří do části obce 40705 4 Mimoň
V, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 30954 1 2 Slovany díl 2, který patřil do části obce 40702 0 Mimoň II, se ruší, slučuje se do dílu 1 ZSJ
30954 1 1 (nově díl 0) Slovany, současně je nově začleněn do části obce 40705 4 Mimoň IV a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9
ZSJ 30954 1 9 Slovany díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Semily, v obci 17160 3/577626 Turnov, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
se vytváří nový díl 3 ZSJ 30378 0 3 Kyselov díl 3, který patří do části obce 41101 9 Turnov, vyčleněním z dílu 1, který patří do části
obce 31922 8 Pelešany. Všechny tři díly leží na KÚ 77168 6 Mašov u Turnova.
V okrese Semily, v obci 17160 3/577626 Turnov, s účinností od 5.12.2005(pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
se ruší díl 3 ZSJ 02828 2 3 Malý Rohozec díl 3, který patřil do části obce 02826 6 Dolánky u Turnova a slučuje se do dílu 2 ZSJ
02828 2 2 Malý Rohozec díl 2, který patří do části obce 41103 5 Vazovec, současně se mění jeho příslušnost do části obce Vazovec a
kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 02828 2 9 Malý Rohozec díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001(původní kód se
zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Semily, v obci 17160 3/577626 Turnov, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
se ruší členění ZSJ 17161 1 1,2 U nádraží na díly: díl 1 ZSJ 17161 1 1 U nádraží díl 1, který patří do části obce 41101 9 Turnov, se
mění na díl 0, díl 2 ZSJ 17161 1 2 U nádraží díl 2, který patřil do části obce 41098 5 Hrubý Rohozec,se ruší, slučuje se do dílu 1 (nově
díl 0), současně je nově začleněn do části obce 41101 9 Turnov a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 17161 1 9 U nádraží díl 9,
aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
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V okrese Jičín, v obci 07933 2/573094 Lázně Bělohrad, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích
obvodů) se ruší členění ZSJ 07933 2 1,2 Lázně Bělohrad na díly: díl 1 ZSJ 07933 2 1 Lázně Bělohrad díl 1, který patří do části obce
07933 2 Lázně Bělohrad, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 07933 2 2 Lázně Bělohrad díl 2, který patří do části obce 07929 4 Dolní Nová
Ves, slučuje se do ZSJ 07929 4 0 Dolní Nová Ves, současně je nově začleněn do k.ú. 67929 1 Dolní Nová Ves a kromě toho se převádí
na zaniklý díl 9 ZSJ 07929 4 9 Dolní Nová Ves díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek
KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Jičín, v obci 12374 9/573329 Podhradí, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
se ruší členění ZSJ 12373 1 1,2 Čejkovice na díly: díl 1 ZSJ 12373 1 1 Čejkovice díl 1, který patří do části obce 12373 1 Čejkovice, se
mění na díl 0, díl 2 ZSJ 12373 1 2 Čejkovice díl 2, který patří do části obce 12376 5 Šlikova Ves, se ruší, slučuje se do dílu 1 ZSJ
12376 5 1 Šlikova Ves, současně je nově začleněn do k.ú. 72374 6 Podhradí u Jičína a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ
12376 5 9 Šlikova Ves, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Náchod, v obci 10126 5/573868 Náchod, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se ruší členění ZSJ 10130 3 1,2 Běloves na díly: díl 1 ZSJ 10130 3 1 Běloves díl 1, který patří do části obce 10130 3 Běloves, se
mění na díl 0, díl 2 ZSJ 10130 3 2 Běloves díl 2, který patřil do části obce 10137 1 Malé Poříčí, se ruší, slučuje se do dílu 1 ZSJ
10130 3 1 (nově díl 0) Běloves, současně je nově začleněn do části obce 10130 3 Běloves a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ
10130 3 9 Běloves díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Chrudim, v obci 09592 3/571831 Miřetice, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se ruší členění ZSJ 09589 3 1,2 Havlovice na díly: díl 1 ZSJ 09589 3 1 Havlovice díl 1, který patří do části obce 09589 3 Havlovice, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 09589 3 2 Havlovice díl 2, který patřil do části obce 09588 5 Dubová, se ruší, slučuje se do dílu 1 ZSJ
09589 3 1 (nově díl 0) Havlovice, současně je nově začleněn do části obce 09589 3 Havlovice a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9
ZSJ 09589 3 9 Havlovice díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+
DIL01).
V okrese Chrudim, v obci 10630 5/571920 Nové Hrady, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích
obvodů) se ruší členění ZSJ 10632 1 1,2 Rybníček na díly: díl 1 ZSJ 10632 1 1 Rybníček díl 1, který patří do části obce 10632 1 Rybníček, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 10632 1 2 Rybníček díl 2, který patřil do části obce 10629 1 Mokrá Lhota, se ruší, slučuje se do dílu 1
ZSJ 10632 1 1 (nově díl 0) Rybníček, současně je nově začleněn do části obce 10632 1 Rybníček a kromě toho se převádí na zaniklý díl
9 ZSJ 10632 1 9 Rybníček díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+
DIL01).
V okrese Ústí nad Orlicí, v obci 02076 1/580015 Červená Voda, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru
sčítacích obvodů) se ruší členění ZSJ 02075 3 1,2 Bílá Voda na díly: díl 1 ZSJ 02075 3 1 Bílá Voda díl 1, který patří do části obce
02075 3 Bílá Voda, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 02075 3 2 Bílá Voda díl 2, který patří do části obce 02076 1 Červená Voda, se ruší, slučuje se do ZSJ 02076 1 0 Červená Voda, současně je nově začleněn do k.ú. 62076 9 Červená Voda a kromě toho se převádí na zaniklý
díl 9 ZSJ 02076 1 9 Červená Voda, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+
DIL01).
V okrese Pelhřimov, v obci 04932 8/547999 Humpolec, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích
obvodů) se ruší členění ZSJ 32110 9 1,2 Zemanovsko na díly: díl 1 ZSJ 32110 9 1 Zemanovsko díl 1, který patří do části obce 40434
9 Humpolec, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 32110 9 2 Zemanovsko díl 2, který patří do části obce 04941 7 Vilémov, se ruší, slučuje se do
ZSJ 04941 7 0 Vilémov, současně je nově začleněn do k.ú. 64941 4 Vilémov u Humpolce a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ
04941 7 9 Vilémov díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Třebíč, v obci 00076 1/590282 Bačice, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
se ruší členění ZSJ 00076 1 1,2 Bačice na díly: díl 1 ZSJ 00076 1 1 Bačice díl 1, který patří do části obce 00076 1 Bačice, se mění na
díl 0, díl 2 ZSJ 00076 1 2 Bačice díl 2, který patřil do části obce 00077 9 Udeřice, se ruší, slučuje se do ZSJ 00077 9 Udeřice, současně
je nově začleněn do k.ú. 60077 6 Udeřice a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 00077 9 9 Udeřice díl 9, aby zůstala zachována
vazba k SLDB 2001(původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Olomouc, v obci 00869 9/500861 Bouzov, s účinností od 5.12.2005 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se ruší členění ZSJ 00872 9 1,2 Jeřmaň na díly: díl 1 ZSJ 00872 9 1 Jeřmaň díl 1, který patří do části obce 00872 9 Jeřmaň, se
mění na díl 0, díl 2 ZSJ 00872 9 2 Jeřmaň díl 2, který patřil do části obce 00870 2 Doly, se ruší, slučuje se do dílu 1 ZSJ 00872 9 1 (nově díl 0) Jeřmaň, současně je nově začleněn do části obce 00872 9 Jeřmaň a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 00872 9 9
Jeřmaň díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).

DÍLY ZSJ 06b
V období od předchozí distribuční uzávěrky (únor 2006) došlo k několika změnám v dílech ZSJ. Tyto změny jsou popsány se stejnou podrobností, jako byly dokumentovány změny v dílech při územní přípravě SLDB 2001.
Změny vyplynuly jednak ze vzniku nových částí obce, vyhlášených obecními úřady, pokud nové části obce nejsou přímo skladebné z dosavadních celých ZSJ, jednak z údržby registru sčítacích obvodů, do kterého jsou průběžně zapracovávány výstupy ISKN (Informačního
systému katastru nemovitostí) na úrovni budov a parcel a dále ze statistického šetření o lokalizaci budov.
V samostatném číselníku dílů ZSJ se ruší jako díly 2 zrušené ZSJ a mění se název jedné ZSJ (viz ZSJ). Kromě toho se mění díly v existujících ZSJ:
Změny v dílech ZSJ:
s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
V okrese Kolín, v obci 17986 8/533858 Veltruby, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
se rozděluje ZSJ 17986 8 0 Veltruby na díly: díl 1 ZSJ 17986 8 0 Veltruby díl 1, který patří do části obce 17986 8 Veltruby, je shodný
s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 17986 8 0 Veltruby díl 2, který patří nově do části obce 04756 2 Hradišťko I a je nový (bez vazby na
SLDB 2001); díl představuje jednotlivý dům (č.p. 105) jako přesah na k.ú. 77986 5 Veltruby v rámci malé skupiny osamocených domů.
V okrese Příbram, v obci 13542 9/539911 Příbram, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 30121 3 0 (CUO 028) Hatě na díly: díl 1 ZSJ 30121 3 1 Hatě díl 1, který patří do části obce 40326 1 Příbram VZdaboř, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 30121 3 2 Hatě díl 2, který patří nově do části obce 19668 1 Žežice a je nový (bez
vazby na SLDB 2001); díl představuje jednotlivý dům (č.p. 124) z části obce Žežice, který leží na k.ú. 73542 6 Příbram, ale podle starších podkladů byl zakreslen jako ležící na k.ú. 79668 9 Žežice.
V okrese Příbram, v obci 10192 3/540811 Nečín, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
se vytváří nový díl 4 ZSJ 10192 3 4 Nečín díl 4, který patří nově do části obce 10191 5 Lipiny a je nový (bez vazby na SLDB 2001); díl
tvoří domy č.p. 33 a 39 z části obce Lipiny, které navazují na zástavbu části obce 10192 3 Nečín, dílu 2 ZSJ 10192 3 4 Nečín díl 2, leží
na části k.ú. 70192 1 Nečín, ale podle starších podkladů byly zakresleny jako součást k.ú. 70191 2 Lipiny; díly 1 až 3 se nemění.
V okrese Příbram, v obci 14284 1/541231 Rožmitál pod Třemšínem, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 30805 6 0 (CUO 006) Nad městem na díly: díl 1 ZSJ 30805 6 1 Nad městem díl 1, který patří
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do části obce 40355 5 Rožmitál pod Třemšínem, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 30805 6 2 Nad městem díl 2, který patří
nově do části obce 18493 4 Voltuš a je nový (bez vazby na SLDB 2001); díl představuje přesah zástavby části obce Voltuš na k.ú.
74284 8 Rožmitál pod Třemšínem.
V okrese Příbram, v obci 16019 9/541397 Svatý Jan, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích
obvodů) se rozděluje ZSJ 16014 8 0 Drážkov na díly: díl 1 ZSJ 16014 8 1 Drážkov díl 1, který patří do části obce 16014 8 Drážkov, je
shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 16014 8 1 Drážkov díl 2, který patří nově do části obce 16015 6 Hojšín a je nový (bez vazby na
SLDB 2001); díl představuje jednotlivý dům (č.e. 139) jako přesah na k.ú. 76014 5 Drážkov.
V okrese České Budějovice, v obci 02191 1/544256 České Budějovice, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby
registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 02223 3 0 (CUO 033) U křížku na díly: díl 1 ZSJ 02223 3 1 U křížku díl 1, který patří do
části obce 40389 0 České Budějovice 4, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 02223 3 1 U křížku díl 2, který patří nově do části
obce 40390 3 České Budějovice 5 a je nový (bez vazby na SLDB 2001); díl představuje přesah souvislé zástavby (č.p. 1917 v ulici Karla Uhlíře a 2108 v ulici Hraniční) části obce České Budějovice 5 na k.ú. 62222 2 České Budějovice 4.
V okrese Tábor, v obci 16470 4/552046 Tábor, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
se rozděluje ZSJ 30863 3 0 (CUO 032) V lopatách na díly: díl 1 ZSJ 30863 3 1 V lopatách díl 1, který patří do části obce 01908 9 Čekanice, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 30863 3 2 V lopatách díl 2, který patří nově do části obce 40506 0 Tábor a je nový
(bez vazby na SLDB 2001); díl představuje přesah souvislé zástavby (č.p. 2987 v ulici Vožická) části obce Tábor na k.ú. 61908 6 Čekanice u Tábora.
V okrese Plzeň-město, v obci 12198 3/554791 Plzeň, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se ruší členění ZSJ 12250 5 1,2 (CUO 053) Valcha: díl 1 ZSJ 12250 5 1 Valcha díl 1, který patří do části obce 12250 5 Valcha,
se mění na díl 12250 5 0 Valcha, díl 2 ZSJ 12250 5 2 Valcha díl 2, který patřil do části obce 40640 6 Litice (Plzeň 3), se ruší, slučuje do
dílu 1 (nově díl 0), současně je nově začleněn do části obce 12250 5 Valcha a kromě toho se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 12250 5 9
Valcha, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Děčín, v obci 02492 9/562335 Děčín, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
se rozděluje ZSJ 02516 0 0 (CUO 025) Červený vrch na díly: díl 1 ZSJ 02516 0 1 Červený vrch díl 1, který patří do části obce 40725 9
Děčín IV-Podmokly, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 02516 0 2 Červený vrch díl 2, který patří nově do části obce 40743 7
Děčín XVI-Přípeř a je nový (bez vazby na SLDB 2001); díl představuje novou zástavbu části obce Děčín XVI-Přípeř (č.p. 50 až 52, 54 v
ulici Červený Vrch) na území k.ú. 62514 1 Podmokly.
V okrese Ústí nad Labem, v obci 17487 4/554804 Ústí nad Labem, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 17505 6 0 (CUO 020) Klíše na díly: díl 1 ZSJ 17505 6 1 Klíše díl 1, který patří do části obce
17505 6 Klíše, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 17505 6 2 Klíše díl 2, který patří nově do části obce 40940 5 Ústí nad Labem-centrum a je nový (bez vazby na SLDB 2001); díl představuje zástavbu (garáže) v prostoru mezi ulicemi Klíšská a Mezidomí, leží
na k.ú. 77505 3 Klíše, ale patří do části obce Ústí nad Labem-centrum.
V okrese Liberec, v obci 11278 0/564290 Osečná, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 11278 0 0 Osečná na díly: díl 1 ZSJ 11278 0 1 Osečná díl 1, který patří do části obce 11278 0 Osečná, je shodný
s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 11278 0 2 Osečná díl 2, který patří nově do části obce 11277 1 Lázně Kundratice a je nový (bez vazby na SLDB 2001); díl představuje jednotlivý dům (č.p. 165), který tvoří přesah souvislé zástavby části obce Lázně Kundratice na území
k.ú. 71278 7 Osečná.
V okrese Trutnov, v obci 04363 0/579271 Horní Olešnice, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 04363 0 0 Horní Olešnice na díly: díl 1 ZSJ 04363 0 1 Horní Olešnice díl 1, který patří do části obce
04363 0 Horní Olešnice, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 04363 0 1 Horní Olešnice díl 2, který patří nově do části obce
41125 6 Ždírnice a je nový (bez vazby na SLDB 2001); díl představuje jednotlivý dům (č.p. 26), patřící do části obce Ždírnice, ale ležící
na k.ú. 64363 7 Horní Olešnice ve skupině domů, patřících do části obce Horní Olešnice.
V okrese Jihlava, v obci 05967 6/586846 Jihlava, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 05987 1 0 (CUO 021) Bedřichov na díly: díl 1 ZSJ 05987 1 1 Bedřichov díl 1, který patří do části obce 41231 7
Jihlava, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 05987 1 2 Bedřichov díl 2, který patří nově do části obce 05986 2 Staré Hory a je
nový (bez vazby na SLDB 2001); díl představuje několik domům (č.p. 285, 291 a 292 v ulici Romana Havelky), patřící do části obce Staré Hory, ale ležící na k.ú. 65987 8 Bedřichov u Jihlavy a začleněné mezi domy, patřící do části obce Jihlava.
V okrese Olomouc, v obci 10140 1/504441 Náklo, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 10140 1 0 Náklo na díly: díl 1 ZSJ 10140 1 1 Náklo díl 1, který patří do části obce 10140 1 Náklo, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 10140 1 0 Náklo díl 2, který patří nově do části obce 10138 9 Lhota nad Moravou a je nový (bez vazby na
SLDB 2001); díl představuje přesah zástavby části obce Lhota nad Moravou (č.p. 51) na území k.ú. 70140 8 Náklo.
V okrese Karviná, v obci 06382 7/598917 Karviná, s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se rozděluje ZSJ 30500 6 0 (CUO 041) Mizerov II na díly: díl 1 ZSJ 30500 6 0 Mizerov II díl 1, který patří do části obce 41340 2
Mizerov, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 30500 6 0 Mizerov II díl 2, který patří nově do části obce 41342 9 Ráj a je nový
(bez vazby na SLDB 2001); díl představuje přesah souvislé zástavby části obce Ráj na území k.ú. 66382 4 Karviná-město.

s účinností od 23.5.2006:
V okrese Mladá Boleslav, v obci 02457 1/570818 Dalovice, s účinností od 23.5.2006 (dodatečné oznámení) se rozděluje ZSJ
02457 1 0 Dalovice na díly: díl 1 ZSJ 02457 1 1 Dalovice díl 1, který patří do části obce 02457 1 Dalovice, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 02457 1 2 Dalovice díl 2, který tvoří nově vytvořenou část obce 41581 2 U Česany a je nový (bez vazby na SLDB
2001); díl představuje jednotlivý dům č.p. 225 v ulici U zastávky a areál závodu Škoda (Česana).

DÍLY ZSJ 07a
V samostatném číselníku dílů ZSJ se ruší jako díly sedm zrušených ZSJ a mění se název 4 ZSJ (viz ZSJ).
Kromě toho se mění díly v existujících ZSJ:
V okrese České Budějovice, v obci 14672 2/545015 Sedlec, s účinností od 26.6.2002 (dodatečné oznámení) se ruší členění ZSJ
14671 4 Plástovice na díly: díl 1 ZSJ 14671 4 1 Plástovice díl 1, který patří do části obce 14671 4 Plástovice a leží na k.ú. 74671 1
Plástovice, se mění na díl 0 ZSJ 14671 4 0 Plástovice, díl 2 ZSJ 14671 4 2 Plástovice díl 2, který patřil do části obce 14672 2 Sedlec a
ležel na k.ú. 74671 1 Plástovice, byl v důsledku změny hranic katastrálních území převeden do k.ú. 74672 0 Sedlec u Českých Budějovic a proto se slučuje do ZSJ 14672 2 0 Sedlec, která patří do části obce 14672 2 Sedlec a leží na k.ú. 74672 0 Sedlec u Českých Budějovic; tam se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 14672 2 9 Sedlec díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje
do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Cheb, v obci 12162 2/554740 Plesná, s účinností od 1.4.2005 (dodatečné oznámení) se v důsledku zrušení část obce Šneky
ruší členění ZSJ 12164 9 0 Šneky na díly: díl 1 ZSJ 12164 9 1 Šneky díl 1, který patřil do 31.3.2005 do části obce 12164 9 Šneky (jakožto díl 0) a od 1.4.2005 patří do části obce 12162 2 Plesná, se mění na díl 0, díl 2 ZSJ 12164 9 2 Šneky díl 2, který byl vytvořen od
1.4.2005 jakožto prázdný, ale patřící do nezrušené části obce 12164 9 Šneky, se ruší. Protože tento díl neexistoval při SLDB 2001, nevytváří se v tomto případě žádný zaniklý díl.
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DÍLY ZSJ 07b
V samostatném číselníku dílů ZSJ se provedou všechny změny uváděné jako změny v číselníku ZSJ.
Kromě toho se mění díly v existujících ZSJ:
V okrese Kutná Hora, v obci 17586 2/534510 Úžice, s účinností od 1.10.2007, se vytváří nový díl 3 ZSJ 17581 1 3 Chrastná, který se
vyčleňuje z dílu 1 ZSJ 17581 1 Chrastná: díl 1 ZSJ 17581 1 1 Chrastná patří do části obce 40235 4 Františkov, díl 2 ZSJ 17581 1 2
Chrastná patří do části obce 17581 1 Chrastná, díl 3 ZSJ 17581 1 3 Chrastná patří do nově vytvořené části obce 41584 7 Karlovice;
všechny díly leží v k.ú. 77585 1 Smrk u Úžic.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 09629 6/535419 Mladá Boleslav, s účinností od 26.10.2006 (dodatečné oznámení) se ruší členění
ZSJ 09669 5 1,2 (UO 041) Horní Debř na díly: díl 1 ZSJ 09669 5 1 Horní Debř díl 1, který patří do části obce 40256 7 Debř a leží na
k.ú. 69669 2 Debř, se mění na díl 0 ZSJ 09669 5 0 Horní Debř, díl 2 ZSJ 09669 5 2 Horní Debř díl 2, který patřil do části obce 40259 1
Mladá Boleslav II a ležel na k.ú. 69669 2 Debř, byl v důsledku změny hranic katastrálních území převeden do k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav, a proto se slučuje do ZSJ 31796 9 0 (UO 062) Radouč, která patří do části obce 40259 1 Mladá Boleslav II a leží na k.ú. 69629 3
Mladá Boleslav; zaniklý díl ZSJ se v tomto případě nevytváří, protože členění na díly ZSJ Horní Debř vzniklo teprve k 1.6.2005 a při
SLDB 2001 neexistovalo. Kromě toho se převádí domy č.p. 320, 321, 322 ze ZSJ 09669 5 0 Horní Debř (dříve ZSJ 09669 5 1 Horní
Debř díl 1) do ZSJ 31796 9 0 Radouč.
V okrese Praha-východ, v obci 14545 9/538728 Říčany, s účinností od 11.7.2007 se ruší členění ZSJ 14552 1 1,2 (CUO 008) Voděrádky na díly: díl 1 ZSJ 14552 1 1 Voděrádky díl 1, který patřil do části obce 40308 3 Krabošice a ležel na k.ú. 74552 9 Voděrádky, se
ruší a slučuje se do dílu 2, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 14552 1 9 Voděrádky díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001
(původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01), 10 č.p. se přečísluje a převede do části obce 14552 1 Voděrádky, díl 2
ZSJ 14552 1 2 Voděrádky díl 2, který patří do části obce 14552 1 Voděrádky a leží na k.ú. 74552 9 Voděrádky, se mění na díl 0 ZSJ
14552 1 0 Voděrádky.
V okrese Příbram, v obci 00668 8/539953 Bohutín, s účinností od 10.7.2001 (dodatečné oznámení) se vytváří členění ZSJ 32193 1 0
Vysoká Pec-jih na díly: díl 1 ZSJ 32193 1 1 Vysoká Pec-jih díl 1, který patří do části obce 00670 0 Vysoká Pec a leží na k.ú. 60669 3
Tisová u Bohutína, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 32193 1 2 Vysoká Pec-jih díl 2 je nový (bez vazby na SLDB 2001), patří
do části obce 40331 8 Havírna a leží nově na k.ú. 60669 3 Tisová u Bohutína, díl byl vytvořen pro dva domy, č.p. 31 a 33 části obce
40331 8 Havírna, které dříve ležely na k.ú. 60668 5 Bohutín, ale úpravou hranice katastrálních území se dostaly na území k.ú. 60669 3
Tisová u Bohutína. Mění se současně vymezení ZSJ 00669 6 0 Tisová tak, že zahrnuje č.p. 29, 32 a 33 (tento jako územně propojená
enkláva části obce 00669 6 Tisová), které byly dříve v grafice začleněny do ZSJ Vysoká Pec.
V okrese Louny, v obci 15362 1/543128 Staňkovice, s účinností od 11.6.2007, se vytváří členění ZSJ 15362 1 0 Staňkovice na díly:
díl 1 ZSJ 15362 1 1 Staňkovice díl 1, který patří do části obce 15362 1 Staňkovice a leží na k.ú. 75362 9 Staňkovice u Žatce, je shodný
s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 15362 1 2 Staňkovice díl 2 je nový (bez vazby na SLDB 2001), patří do nově vytvořené části obce
41582 1 Průmyslová zóna Triangle a leží na k.ú. 75362 9 Staňkovice u Žatce; díl ZSJ představuje tu část zástavby nově budované
průmyslové zóny Triangle, která leží na k.ú. 75362 9 Staňkovice u Žatce.
V okrese Louny, v obci 17772 5/566870 Velemyšleves, s účinností od 6.8.2007, se vytváří členění ZSJ 17770 9 0 Minice na díly:
díl 1 ZSJ 17770 9 1 Minice díl 1, který patří do části obce 17770 9 Minice a leží na k.ú. 77770 6 Minice, je shodný s dosavadním dílem
0, díl 2 ZSJ 17770 9 2 Minice díl 2 je nový (bez vazby na SLDB 2001), patří do nově vytvořené části obce 41583 9 Průmyslová zóna
Triangle a leží na k.ú. 77770 6 Minice; díl ZSJ představuje tu část zástavby nově budované průmyslové zóny Triangle, která leží na k.ú.
77770 6 Minice.

Byly opraveny počty obyvatel 65 dílů ZSJ, převzetím dat z aktualizované verze Lexikonu obcí (2005, 2006, 2007).
ZSJ, díl ZSJ

KODZSJ,KZ,DIL,OBEC

KODOB,KO/IČOB

Starý Sedlec A
Sedlec-průmysl.obvod A
Sedlec-průmysl.obvod B
Nové Malešice A
Nové Malešice B
Mlékovice
Ouštice
Dobřichov
Radim
Hradišťko I
Veltruby díl 2
Belveder díl 2
U Belvederu
Na ladech
Radošovice-sever
Albeř
Nová Bystřice
Švihov díl 3
Švihov díl 1
U Nového rybníka
U Soběslavě
Kotovice
Záluží díl 2
Skalná díl 1
Velký Luh
Vrch Hněvín
Na Novém světě
Kyselov díl 1
Kyselov díl 3
Moravské Předměstí V
Moravské Předměstí IV
Bojiště díl 1
Bojiště díl 2
Čertovina
K Čertovině
Chvaletice
Selmice

13004 4 0 Praha
13005 2 0 Praha
32232 6 0 Praha
13243 8 0 Praha
13244 6 0 Praha
09734 9 0 Neveklov
09735 7 0 Neveklov
02780 4 0 Dobřichov
13778 2 0 Radim
04756 2 0 Veltruby
17986 8 2 Veltruby
09654 7 2 Mladá Boleslav
31862 1 0 Mladá Boleslav
30015 2 0 Říčany
32100 1 0 Říčany
00007 8 0 Nová Bystřice
10497 3 0 Nová Bystřice
07955 3 3 Drslavice
07955 3 1 Drslavice
15174 2 0 Soběslav
31802 7 0 Zvěrotice
07109 9 0 Kotovice
07111 1 2 Kotovice
14810 5 1 Skalná
07665 1 0 Velký Luh
09945 7 0 Most
09946 5 0 Most
30378 0 1 Turnov
30378 0 3 Turnov
30347 0 0 Hradec Králové
30346 1 0 Hradec Králové
16926 9 1 Trutnov
16926 9 2 Trutnov
03937 3 0 Hlinsko
32228 8 0 Hlinsko
16569 7 0 Chvaletice
14714 1 0 Selmice

12702 7/554782
12702 7/554782
12702 7/554782
12702 7/554782
12702 7/554782
10428 1/530310
10428 1/530310
02780 4/533289
13778 2/533629
17986 8/533858
17986 8/533858
09629 6/535419
09629 6/535419
14545 9/538728
14545 9/538728
10497 3/546798
10497 3/546798
07950 2/537187
07950 2/537187
15170 0/553131
19382 8/553409
07109 9/540633
07109 9/540633
14810 5/554812
07665 1/578002
09959 7/567027
09959 7/567027
17160 3/577626
17160 3/577626
04687 6/569810
04687 6/569810
16902 1/579025
16902 1/579025
03930 6/571393
03930 6/571393
16569 7/575071
14714 1/575615

Počet obyv.2001
dosud opraveno
307
225
77
82
0
77
7806
7905
1359
1260
43
48
45
40
766
763
916
919
325
321
0
4
0
11
154
143
193
85
0
108
138
135
2728
2731
0
12
35
23
702
704
57
55
150
118
0
32
478
1480
126
124
0
11
163
152
64
33
0
31
6035
6163
3823
3695
212
205
0
7
147
113
0
34
3200
3190
123
133
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Zemanovsko
Vilémov
Kopaniny
Bratrušín díl 2
Zarazice
Vnorovy
Nové Sady díl 2
Nové Sady díl 1
Lhota nad Moravou
Náklo díl 2
Anenské Předměstí
Krasice díl 2
Henčlov
Výmyslov
Morkovice
Slížany díl 2
Milovice
Cvrčovice
Dukla díl 1
Dukla díl 2
Jasenka
Skalník
Dolní Ves
Fryšták díl 2
Mizerov II díl 1
Mizerov II díl 2
Brumovice díl 2
Úblo

32110 9 0 Humpolec
04941 7 0 Humpolec
01699 3 0 Bystřice n.Per.
01700 1 2 Bystřice n.Per.
18080 7 0 Veselí n.Mor.
18420 9 0 Vnorovy
02847 9 2 Dolany
02847 9 1 Dolany
10138 9 0 Náklo
10140 1 2 Náklo
13351 5 0 Prostějov
13369 8 2 Prostějov
03827 0 0 Přerov
32235 1 0 Přerov
09926 1 0 Morkovice-Slíž.
09927 9 2 Morkovice-Slíž.
15186 6 0 Soběsuky
01816 3 0 Zdounky
17293 6 1 Uher.Hradiště
17293 6 2 Uher.Hradiště
18696 1 0 Vsetín
18684 8 0 Vsetín
03534 3 0 Fryšták
03535 1 2 Fryšták
30500 6 1 Karviná
30500 6 2 Karviná
01310 2 2 Brumovice
01315 3 0 Brumovice

04932 8/547999
04932 8/547999
01695 1/595411
01695 1/595411
18072 6/586722
18420 9/586757
02846 1/501646
02846 1/501646
10140 1/504441
10140 1/504441
13349 3/589250
13349 3/589250
13471 6/511382
13471 6/511382
09926 1/588768
09926 1/588768
15188 2/589004
19268 6/589195
17284 7/592005
17284 7/592005
18676 7/541630
18676 7/541630
03535 1/585211
03535 1/585211
06382 7/598917
06382 7/598917
01310 2/506320
01310 2/506320

0
188
85
0
998
2185
0
34
165
0
5504
0
561
0
2437
0
147
158
626
0
1239
670
342
0
7163
0
0
167

6
182
81
4
993
2190
5
29
162
3
5400
104
454
107
2423
14
143
162
492
134
695
1214
336
6
5586
1577
6
161

DÍLY ZSJ 08a
V samostatném číselníku dílů ZSJ se provedou všechny změny uváděné jako změny v číselníku ZSJ. Kromě toho se mění díly v existující
ZSJ:

V okrese Český Krumlov, v obci 04523 3/545520 Hořice na Šumavě, s účinností od 1.1.2008 se vytváří členění ZSJ 04527 6 0 Provodice na díly: díl 1 ZSJ 04527 6 1 Provodice díl 1, který patří do části obce 04527 6 Provodice a leží na k.ú. 64527 3 Svíba, je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 04527 6 2 Provodice díl 2, je nový (bez vazby na SLDB 2001), patří do nově vytvořené části obce
41585 5 Stěžerov a leží na k.ú. 64527 3 Svíba.

DÍLY ZSJ 08b
V samostatném číselníku dílů ZSJ se provedou všechny změny uváděné jako změny v číselníku ZSJ. Kromě toho se mění díly v existující
ZSJ:

V okrese Hodonín, v obci 07843 3/586307 Kyjov, s účinností od 10.6.2008 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se vytváří členění ZSJ 07851 4 0 (UO 009) Nětčice na díly: díl 1 ZSJ 07851 4 1 (UO 009) Nětčice díl 1, který patří do části obce
07851 4 Nětčice a leží na k.ú. 67851 1 Nětčice u Kyjova, je shodný svou identifikací s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 07851 4 2 (UO
009) Nětčice díl 2, který patří do části obce 41228 7 Kyjov, ale leží na k.ú. 67851 1 Nětčice u Kyjova, je nový (bez vazby na SLDB
2001) a je tvořen přesahem většího množství domů, číslovaných v rámci části obce Kyjov na sousední k.ú. 67851 1 Nětčice u Kyjova,
díl 3 ZSJ 07851 4 3 (UO 009) Nětčice díl 3, který patří do části obce 07852 2 Boršov, ale leží na k.ú. 67851 1 Nětčice u Kyjova, je nový
(bez vazby na SLDB 2001) a je tvořen přesahem několika domů, číslovaných v rámci části obce Boršov na sousední k.ú. 67851 1 Nětčice u Kyjova.
V okrese Praha-západ, v obci 19322 4/539881 Zlatníky-Hodkovice, s účinností od 15.10.2008 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů) se vytváří členění ZSJ 19322 4 0 Zlatníky na díly: díl 1 ZSJ 19322 4 0 Zlatníky díl 1, který patří do části obce
19322 4 Zlatníky a leží na k.ú. 79322 1 Zlatníky u Prahy, je shodný svou identifikací s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 19322 4 0 Zlatníky díl 2, který patří do části obce 19321 6 Hodkovice, ale leží na k.ú. 79322 1 Zlatníky u Prahy, je nový (bez vazby na SLDB 2001) a
je tvořen přesahem několika domů, číslovaných v rámci části obce Hodkovice na sousední k.ú. 79322 1 Zlatníky u Prahy, zřejmě v důsledku jejich sousedství s částí obce Hodkovice a značnou vzdáleností od ostatních domů části obce Zlatníky.
V okrese Cheb, v obci 05091 1/554481 Cheb, s účinností od 15.10.2008 (pracovní účinnost, v rámci údržby registru sčítacích obvodů)
se vytváří členění ZSJ 05108 0 0 (UO 027) Jesenická přehrada na díly: díl 1 ZSJ 05108 0 1 (UO 027) Jesenická přehrada díl 1, který patří do části obce 05107 1 Dřenice a leží na k.ú. 65107 9 Dřenice u Chebu, je shodný svou identifikací s dosavadním dílem 0, díl 2
ZSJ 05108 0 2 (UO 027) Jesenická přehrada díl 2, který patří do části obce 12372 2 Podhrad, ale leží na k.ú. 65107 9 Dřenice u Chebu, je nový (bez vazby na SLDB 2001) a je tvořen přesahem většího množství domů, číslovaných v rámci části obce Podhrad na sousední k.ú. 65107 9 Dřenice u Chebu.

DÍLY ZSJ 09a
Popis změn je upraven tak, že se týká samostatného číselníku ZSJ dílů, který používá ČSÚ (tomu jsou přizpůsobeny i kódy, uváděné na 7
znaků) a je tak věcně shodný se souborem ZSJ.dbf z ÚIR-ZSJ, který obsahuje údaje jak o celých ZSJ, tak o jejich dílech. Pro ZSJ, které
se nečlení na díly, je jako díl ZSJ uvedena nula.
Vznikly 2 ZSJ a ZSJ díly (okres, kód obce dle ISÚ, kontrolní znak/IČOB, název obce, kód ZSJ, kontrolní znak, díl, název ZSJ dílu, datum
účinnosti):

V okrese Benešov, v obci 08737 8/530107 Louňovice pod Blaníkem, s účinností od 1.3.2009, se vytváří nová ZSJ 32249 1 0 Mrkvová Lhota, vyčleněním ze ZSJ 08738 6 0 Světlá. Nová ZSJ patří do nově vytvořené části obce 32249 1 Mrkvová Lhota a leží na k.ú.
68738 3 Světlá pod Blaníkem.
V okrese Litoměřice, v obci 12190 8/565393 Ploskovice, s účinností od 1.1.2009, se vytváří nová ZSJ 32248 2 0 Starý Mlýnec, vyčleněním ze ZSJ 12192 4 0 Vinné. Nová ZSJ patří do nově vytvořené části obce 32248 2 Starý Mlýnec a leží na k.ú. 72192 1 Vinné.

Mění se název 2 ZSJ (3 dílů ZSJ):
s účinností od 19.12.2008:

V okrese Příbram, v obci 06660 5/540447 Klučenice, se mění název ZSJ a ZSJ dílu 19843 9 0 Podskalí II na nový název Podskalí,
s účinností od 19.12.2008, tak aby byl v souladu s novým názvem k.ú. a ÚTJ 79843 6 Podskalí (dříve Podskalí II).

s účinností od 1.1.2009:
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V okrese Chomutov, v obci 06168 9/563102 Kadaň, s účinností od 1.1.2009, se mění název ZSJ dílů:
06182 4 1 Zásada u Rašovic díl 1 na nový název Zásada u Kadaně díl 1
06182 4 2 Zásada u Rašovic díl 2 na nový název Zásada u Kadaně díl 2.
Název ZSJ dílů se mění tak, aby byl v souladu s názvem části obce, který se změnil rozhodnutím městského zastupitelstva tak, aby byl v
souladu s názvem katastrálního území 66182 1 Zásada u Kadaně, na kterém leží.

Změnila se příslušnost 2 ZSJ a ZSJ dílů do obce (od 1.1.2009):

KODZSJ,KZ,DIL,NAZZSJ v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
10316 1 0 Nemíž 16529 8/530751 Tehov, o. Benešov, dříve v obci 10316 1/530255 Nemíž, o. Benešov,
19589 8 0 Obůrky-Paseky a 19590 1 0 Želechovice nad Dřevnicí, v obci 19590 1/500011 Želechovice nad Dřevnicí, o. Zlín, dříve v
obci 03556 4/585068 Zlín, o. Zlín. Ruší se čísla urbanistických obvodů (CUO) a charakteristiky UO (CHARUO) pro tyto 2 ZSJ.

Změnila se příslušnost 2 ZSJ a ZSJ dílů do částí obce a částí obce dílů (od 1.1.2009):

KODZSJ,KZ,DIL,CUO, NAZZSJ, nyní v části obce,dříve v části obce
01420 6 0 (049) Chlum 41586 3 Děčín XXXIV-Chlum dříve 40734 8 Děčín XXVI-Bechlejovice, v obci
02492 9/562335 Děčín, o.Děčín, od 1.1.2009, v důsledku vytvoření nové části obce.
14308 1 Kozlíky 14308 1 Kozlíky dříve 14312 0 Velvěty, v obci 14310 3/567809 Rtyně nad Bílinou, o. Teplice, od 1.1.2009, v důsledku
vytvoření nové části obce.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU), na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2008
a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2009 (jsou to výměry za jednotlivé díly).
DÍLY ZSJ 09b
V samostatném číselníku ZSJ dílů se provedou všechny změny uváděné jako změny v číselníku ZSJ (kód ZSJ dílu je ve srovnání s kódem
ZSJ delší o sedmý znak, kterým je vždy nula, všechny ostatní údaje jsou shodné). Kromě toho se mění díly v rámci ZSJ:
s účinností od 15.3.2009

V okrese Praha-východ, v obci 04967 1/538256 Husinec (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO) se ruší členění ZSJ 04967 1 Husinec na díly: díl 1 ZSJ 04967 1 1 Husinec díl 1, který patří do části obce 04967 1 Husinec a leží na k.ú. 64967 8 Husinec u Řeže, se mění na díl 0 ZSJ 04967 1 0 Husinec, díl 2 ZSJ 04967 1 2 Husinec díl 2, který patřil do části obce 04968 9 Řež a ležel rovněž na k.ú.
64967 8 Husinec u Řeže, se ruší a slučuje se do ZSJ 04968 9 0 Řež, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 04968 9 9 Řež díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
Dělení na díly bylo vytvořeno v rámci územní přípravy SLDB 2001 v lednu 2001, v době, kdy již byly stanoveny definitivní hranice ZSJ
pro SLDB 2001 a v rámci ZSJ Husinec byly zjištěny budovy, patřící do části obce Řež.
Proto se nyní (v rámci údržby RSO, ale současně v rámci začínající územní přípravy SLDB 2011) upravuje hranice mezi ZSJ 04967 1
Husinec a ZSJ 04968 9 0 Řež, tak aby byla respektovala rozdělení budov mezi části obce 04967 1 Husinec a 04968 9 0 Řež, včetně zohlednění nové výstavby v lokalitě Červená skála, která patří do části obce Řež, ale dosud ležela na území ZSJ Husinec.
V okrese Praha-východ, v obci 19241 4/539058 Zdiby se ruší díl 3 ZSJ 32210 5 3 Veltěž:
díl 3 ZSJ 32210 5 3 Veltěž díl 3, v obci 19241 4/539058 Zdiby, který patřil do části obce 19240 6 Přemyšlení a ležel na k.ú. 79241 1 Zdiby, se ruší a slučuje se do ZSJ 19240 6 0 Přemyšlení.
Díl byl vytvořen v lednu 2001 v rámci územní přípravy SLDB 2001 na základě tehdejší informace, že obsahuje přesah části obce 19240
6 Přemyšlení na území k.ú. 79241 1 Zdiby a v jeho rámci tudíž do ZSJ 32210 5 Veltěž.
Podle aktuálních údajů patří území dílu ZSJ do k.ú. 79240 3 Přemyšlení, a proto jeho existence ztrácí oprávnění. Aby se zachovala vazba na SLDB 2001, díl se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 19240 6 9 Přemyšlení díl 9, přitom se původní kód zapisuje do položek
KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Děčín, v obci 02492 9/562335 Děčín se ruší členění ZSJ 02516 0 (UO 025) Červený vrch na díly: díl 1 ZSJ 02516 0 1 (UO
025) Červený vrch díl 1, který patří do části obce 40725 9 Děčín IV-Podmokly a leží na k.ú. 62514 1 Podmokly, se mění na díl 0 ZSJ
02516 0 0 (UO 025) Červený vrch, díl 2 ZSJ 02516 0 2 (UO 025) Červený vrch díl 2, který patřil do části obce 40743 7 Děčín XVI-Přípeř
a ležel rovněž na k.ú. 62514 1 Podmokly, se ruší a slučuje se do dílu 1, který se mění na díl 0. Zrušený díl se nepřevádí na zaniklý 9,
protože díl při SLDB neexistoval a položky KODZ01+KZ01+DIL01 jsou tedy prázdné.
Dělení na díly bylo vytvořeno s účinností od 15.3.2006 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO), na základě informace o tom, že nová
výstavba v ulici Červený Vrch (č.p. 50 až 52, 54) byla očíslována v rámci číselné řady části obce Děčín XVI-Přípeř. Nyní došlo k přečíslování těchto budov na č.p. 1984 až 1987 v rámci části obce Děčín IV-Podmokly.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry dle GIS (VYMERU) u 25 dílů ZSJ, tam kde došlo od 1.1.2009 ke změnám ve vymezení ZSJ nebo ve
vymezení k.ú., jehož výměra je základem pro odhady.
V novém souboru ZSJ dílů (ZSJD.dbf) byly zcela nově určeny souřadnice definičních bodů všech ZSJ dílů. Až do předchozí verze ÚIRZSJ měly všechny díly jedné konkrétní ZSJ shodné souřadnice. Při určování souřadnic definičních bodů ZSJ dílů byl jeden z dílů označen
za díl dominantní (podle počtu obyvatel, podle shody názvu ZSJ s názvem části obce apod.) Definiční bod dominantního dílu se stal reprezentativním (referenčním) bodem celé ZSJ a jeho souřadnice jsou tedy shodné se souřadnicemi celé ZSJ. Kromě toho některé další díly
jsou reprezentativními (referenčními) díly pro části obce (v těch případech, kdy část obce není tvořena celou ZSJ, ale jen dílem).
Z celkového počtu 22642 ZSJ dílů má souřadnice shodné s celou ZSJ 21703 dílů (to je počet ZSJ). Z celkového počtu 15051 částí obce
má 14531 souřadnice shodné s celou ZSJ, 520 má souřadnice shodné s dalším (nikoliv dominantním) dílem. Z celkového počtu 15106
částí obce dílů má 14586 souřadnice shodné s celou ZSJ, 520 má souřadnice shodné s dalším (nikoliv dominantním) dílem.
Souřadnice obcí, městských částí a městských obvodů, katastrálních území a ÚTJ jsou vždy shodné se souřadnicemi celé ZSJ, která je
vybrána jako reprezentativní (referenční).
Při této příležitosti byla kontrolována správnost polohy definičních bodů za pomoci grafické složky RSO. Pro jednotlivé územní prvky bylo
ověřováno, zda definiční bod leží uvnitř odpovídajícího polygonu. Nepřesné nebo nevhodné umístění definičních bodů byla opravena v
souboru ZSJ dílů a tyto opravy byly pak promítnuty do všech ostatních souborů.
DÍLY ZSJ 10a
Popis změn v číselníku ZSJD.dbf se týká jednak dílů, shodných s celou ZSJ (díl je nula), jednak pouze změn v dílech.
Změnila se příslušnost 2 ZSJ dílů do obce (od 1.1.2010):
KODZSJ+KZ+DIL=KOD_ZSJ_D,NAZZSJ v obci (KODOB,KO/IČOB, NAZOB) v okrese
11979 2 0 Petrov nad Desnou
11979 2/500020 Petrov nad Desnou, o. Šumperk,
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11980 6 0 Terezín
11979 2/500020 Petrov nad Desnou, o. Šumperk,
dříve oba v obci 15206 4/540986 Sobotín, o. Šumperk.

Změnila se příslušnost 2 ZSJ dílů do k.ú. a do ÚTJ, od 20.12.2009 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO):
KODZSJ+KZ+DIL=KOD_ZSJ_D,CUO,NAZZSJ nyní v k.ú. (ÚTJ), dříve v k.ú. (ÚTJ
32117 6 (056) Zavržice-sever
79668 9 Žežice
66270 4 Zavržice
v obci 539911 Příbram (o. Příbram), jako oprava v rámci údržby RSO,
18988 0
Pelechy II
78990 9 Zahořany 78991 7 Žebrákov u Zahořan
v obci 549517 Kovářov (o. Písek), jako oprava v rámci údržby RSO.

Změnila se příslušnost 4 ZSJ dílů do částí obce a částí obce dílů (tyto změny se provádí pouze za ZSJ díly, nikoliv celé ZSJ, protože
v souboru ZSJ není obsažena vazba vůči částem obce):
s účinností od 25.11.2009:
KODZSJ,KZ,CUO, NAZZSJ,
nyní v části obce,
dříve v části obce
05721 5 0 Černá Hora
41127 2 Janské Lázně
05721 5 Černá Hora
05722 3 0 Horský hotel
41127 2 Janské Lázně
05721 5 Černá Hora
05724 0 0 Janské Lázně II
41127 2 Janské Lázně
05721 5 Černá Hora
v obci 05723 1/579351 Janské Lázně o. Trutnov, v důsledku zrušení části obce Černá Hora.

s účinností od 20.12.2009 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO):

KODZSJ,KZ,CUO, NAZZSJ,
nyní v části obce,
dříve v části obce
32117 6 0 (056) Zavržice-sever 19668 1 Žežice
06270 7 Zavržice
v obci 539911 Příbram (o. Příbram), jako oprava v rámci údržby RSO.
Pozn.: změna příslušnosti ZSJ dílu 18988 0 0 Pelechy II, která by byla shodná se změnou příslušnosti do k.ú. (viz dále), se zatím neprovádí, protože není potvrzena.

s účinností od 1.1.2010 (dodatečné oznámení):

KODZSJ,KZ,CUO, NAZZSJ,
nyní v části obce,
16251 5 0 Rašovka
16251 5 Rašovka
vytvořením nové části 16251 5 Rašovka.

dříve v části obce
16252 3 Šimonovice

Změny ve členění ZSJ na díly:
s účinností od 20.12.2009 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO):
V okrese Benešov, v obci 538710 Řehenice, s účinností od 20.12.2009 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO) se ruší členění ZSJ
14494 1 Barochov na díly: díl 1 ZSJ 14494 1 1 Barochov díl 1, který patří do části obce 14494 1 Barochov a leží na k.ú. 74497 2 Malešín, se mění na díl 0 ZSJ 14494 1 0 Barochov, díl 2 ZSJ 14494 1 2 Barochov díl 2, který patřil do části obce 14498 3 Řehenice a ležel
rovněž na k.ú. 74497 2 Malešín, se ruší a slučuje se do dílu 2 ZSJ 14498 3 2 Řehenice díl 2, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ
14498 3 9 Řehenice díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01), díl 3
ZSJ 14494 1 3 Barochov díl 3, který patřil do části obce 14497 5 Malešín a ležel rovněž na k.ú. 74497 2 Malešín, se ruší a slučuje se do
ZSJ 14497 5 Malešín, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 14497 5 9 Malešín díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01) - oba zaniklé díly 9 se liší právě položkami KODZ01+KZ01+DIL01.
V grafice se území obou dílů slučuje do dílu 1 (nyní 0) ZSJ 14494 1 0 Barochov. Dělení na díly bylo vytvořeno v rámci územní přípravy
SLDB 2001 v lednu 2001, na základě údajů o příslušnosti jednotlivých budov do ZSJ a současně do částí obce. V rámci současných
kontrol (v rámci údržby RSO, ale současně v rámci územní přípravy SLDB 2011) se zjistila nesprávná příslušnost budov, kvůli kterým
byly vytvořeny díly 2 a 3, a proto se nyní tyto díly ruší.
V okrese Praha-východ, v obci 538132 Čelákovice, s účinností od 20.12.2009 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO) se ruší členění ZSJ 01921 6 (UO 007) Sedlčánky na díly: díl 1 ZSJ 01921 6 1 Sedlčánky díl 1, který patří do části obce 01921 6 Sedlčánky a leží na
k.ú. 61921 3 Sedlčánky, se mění na díl 0 ZSJ 01921 6 0 Sedlčánky, díl 2 ZSJ 01921 6 2 Sedlčánky díl 2, který patřil do části obce
40304 1 Čelákovice a ležel rovněž na k.ú. 61921 3 Sedlčánky, se ruší a slučuje se do ZSJ 01920 8 (UO 006) Za tratí, přitom se převádí
na zaniklý díl 9 ZSJ 01920 8 9 Za tratí díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek
KODZ01+KZ01+DIL01).
V grafice se území dílu 2 slučuje do dílu 1 (nyní 0) ZSJ 01921 6 0 Sedlčánky. Dělení na díly bylo vytvořeno v rámci územní přípravy
SLDB 2001 v lednu 2001, na základě údajů o příslušnosti jednotlivých budov do ZSJ a současně do částí obce. V rámci současných
kontrol (v rámci údržby RSO, ale současně v rámci územní přípravy SLDB 2011) se zjistilo, že budovy, evidované v dílu - č.p. 806 a č.p.
1678 měly nesprávnou lokalizaci, neleží v ZSJ Sedlčánky na k.ú. Sedlčánky, ale v ZSJ Za tratí na k.ú. Čelákovice.
V okrese Praha-východ, v obci 538299 Kamenice, s účinností od 20.12.2009 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO) se ruší členění
ZSJ 06250 2 Těptín na díly: díl 1 ZSJ 06250 2 1 Těptín díl 1, který patří do části obce 06250 2 Těptín a leží na k.ú. 66250 0 Těptín, se
mění na díl 0 ZSJ 06250 2 0 Těptín, díl 2 ZSJ 06250 2 2 Těptín díl 2, který patřil do části obce 06247 2 Skuheř a ležel rovněž na k.ú.
66250 0 Těptín, se ruší a slučuje se do ZSJ 06247 2 Skuheř, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 06247 2 9 Skuheř díl 9, aby zůstala
zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V grafice se území dílu 2 slučuje do dílu 1 (nyní 0) ZSJ 06250 2 0 Těptín. Dělení na díly bylo vytvořeno v rámci územní přípravy SLDB
2001 v lednu 2001, na základě údajů o příslušnosti jednotlivých budov do ZSJ a současně do částí obce. V rámci současných kontrol (v
rámci údržby RSO, ale současně v rámci územní přípravy SLDB 2011) se zjistilo, že budova, kvůli které byl díl vytvořen, měla zřejmě
nesprávnou lokalizaci, po opravě lokalizace je díl prázdný, a proto se ruší.
V okrese Praha-východ, v obci 538884 Škvorec, s účinností od 20.12.2009 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO) se ruší členění
ZSJ 16274 4 Třebohostice na díly: díl 1 ZSJ 16274 4 1 Třebohostice díl 1, který patří do části obce 16274 4 Třebohostice a leží na k.ú.
76274 1 Třebohostice u Škvorce, se mění na díl 0 ZSJ 16274 4 0 Třebohostice, díl 2 ZSJ 16274 4 2 Třebohostice díl 2, který patřil do
části obce 16273 6 Škvorec a ležel rovněž na k.ú. 76274 1 Třebohostice u Škvorce, se ruší a slučuje se do ZSJ 16273 6 Škvorec, přitom
se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 16273 6 9 Škvorec díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01). V grafice se území dílu 2 slučuje do dílu 1 (nyní 0) ZSJ 16274 4 0 Třebohostice. Dělení na díly bylo vytvořeno v rámci územní přípravy SLDB 2001 v lednu 2001, na základě údajů o příslušnosti jednotlivých budov do ZSJ a současně do částí
obce. V rámci současných kontrol (v rámci údržby RSO, ale současně v rámci územní přípravy SLDB 2011) se zjistilo, že budova, kvůli
které byl díl vytvořen, měla zřejmě nesprávnou lokalizaci, po opravě lokalizace je díl prázdný, a proto se ruší.

s účinností od 15.3.2010 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO):
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V okrese Chrudim, v obci 571857 Mladoňovice, s účinností od 15.3.2010 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO) se vytváří členění
ZSJ 09705 5 0 Mladoňovice na díly: díl 1 ZSJ 09705 5 1 Mladoňovice díl 1 patří do části obce 09705 5 Mladoňovice, leží na k.ú. 69704
4 Deblov a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 09705 5 2 Mladoňovice díl 2 je nový, patří do části obce 09708 0 Pohled a leží na
k.ú. 69704 4 Deblov. Nový díl se vytváří pro areál závodu Agro Liboměřice, a.s., který má adresu Pohled 26, ačkoliv neleží na k.ú. Pohled, ale na k.ú. sousedním a tvoří tak přesah části obce na sousední k.ú.
V okrese Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 15.3.2010 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO) se vytváří členění
ZSJ 01996 8 0 (UO 048) Černá za Bory na díly: díl 1 ZSJ 01996 8 1 Černá za Bory díl 1 patří do části obce 01996 8 Černá za Bory, leží
na k.ú. 61996 5 Černá za Bory a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 01996 8 2 Černá za Bory díl 2 je nový, patří do části obce
01999 2 Staročernsko a leží na k.ú. 61996 5 Černá za Bory. Nový díl se vytváří pro budovy, které představují souvislý přesah zástavby
části obce Staročernsko na sousední k.ú. Černá za Bory.
V okrese Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 15.3.2010 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO) se vytváří členění
ZSJ 14121 6 0 (UO 055) Semtín-jih na díly: díl 1 ZSJ 14121 6 1 Semtín-jih díl 1 patří do části obce 14120 8 Rosice, leží na k.ú. 74120 5
Rosice nad Labem a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 14121 6 2 Semtín-jih díl 2 je nový, patří do části obce 41061 6 Semtín a
leží na k.ú. 74120 5 Rosice nad Labem. Nový díl se vytváří pro budovy, které představují přesah zástavby části obce Semtín (čp. 134 a
okolní budovy) na sousední k.ú. Rosice nad Labem.
V okrese Pardubice, v obci 575372 Mikulovice, s účinností od 15.3.2010 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO) se vytváří členění
ZSJ 09436 6 0 Blato na díly: díl 1 ZSJ 09436 6 1 Blato díl 1 patří do části obce 09436 6 Blato, leží na k.ú. 69436 3 Blato a je shodný s
dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 09436 6 2 Blato díl 2 je nový, patří do části obce 09437 4 Mikulovice a leží na k.ú. 69436 3 Blato. Nový
díl se vytváří pro budovy, které představují přesah nové zástavby části obce Mikulovice na sousední k.ú. Blato.
V okrese Jihlava, v obci 587478 Luka nad Jihlavou, s účinností od 15.3.2010 (pracovní účinnost, v rámci údržby RSO) se vytváří členění ZSJ 08871 4 0 Otín na díly: díl 1 ZSJ 08871 4 1 Otín díl 1 patří do části obce 08871 4 Otín, leží na k.ú. 68871 1 Otín nad Jihlavou
a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 08871 4 2 Otín díl 2 je nový, patří do části obce 08870 6 Luka nad Jihlavou a leží na k.ú.
68871 1 Otín nad Jihlavou. Nový díl se vytváří pro budovy, které představují souvislý přesah zástavby části obce Luka nad Jihlavou na
sousední k.ú. Otin nad Jihlavou.

Byly aktualizovány odhadnuté výměry ZSJ dílů dle GIS (VYMERU), na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k
31.12.2009 a podle grafických vrstev RSO k 1.1.2010. Výměry byly součástí aktualizované verze k 1.1.2010.
DÍLY ZSJ 10b
Popis změn v číselníku ZSJD.dbf se týká pouze změn v dílech, změny, které se týkají celé ZSJ (díl je nula), je uveden v podkapitole o ZSJ.
Změny v dílech ZSJ
a) změny, vyvolané administrativními změnami - s účinností od 1.6.2010:

V okrese Beroun, v obci 00121 0/534421 Bavoryně, s účinností od 1.6.2010, v návaznosti na vytvoření nových částí obce na základě
rozhodnutí obecního zastupitelstva, se vytváří členění ZSJ 00121 0 Bavoryně na díly: díl 1 ZSJ 00121 0 1 Bavoryně díl 1 patří do části
obce 00121 0 Bavoryně, leží na k.ú. 60121 7 Bavoryně a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 00121 0 2 Bavoryně díl 2 patří do
nově vytvořené části obce 41587 1 Pod Průhony a leží na k.ú. 60121 7 Bavoryně, díl byl vytvořen pro novou výstavbu ve schválené lokalitě Pod Průhony, navazující na stávající zástavbu, v současnosti obsahuje č.p. 83, díl 3 ZSJ 00121 0 3 Bavoryně díl 3 patří do nově
vytvořené části obce 41588 0 Na Lhotkách a leží na k.ú. 60121 7 Bavoryně, díl byl vytvořen pro novou výstavbu ve schválené lokalitě Na
Lhotkách, navazující na stávající zástavbu, v současnosti obsahuje č.p. 100, 101 a 114, díl 4 ZSJ 00121 0 4 Bavoryně díl 4 patří do nově vytvořené části obce 41589 8 U Vodojemu a leží na k.ú. 60121 7 Bavoryně, díl byl vytvořen pro novou výstavbu ve schválené lokalitě
U Vodojemu, navazující na stávající zástavbu, v současnosti není přiděleno žádné č.p., díl 5 ZSJ 00121 0 5 Bavoryně díl 5 patří do nově vytvořené části obce 41590 1 Průmyslová zóna a leží na k.ú. 60121 7 Bavoryně, díl byl vytvořen pro novou výstavbu ve schválené lokalitě Průmyslová zóna, navazující na předchozí lokality, v současnosti obsahuje č.p. 102, 103 a 104.

b) změny v rámci revize ZSJ a SO a údržby RSO a ÚIR-ZSJ
Okres Benešov
V okrese Benešov, v obci 529303 Benešov, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
30079 9 1 (UO 019) Červený Dvůr na díly: díl 1 ZSJ 30079 9 1 (UO 019) Červený Dvůr díl 1, který patřil do části obce 40093 9 Baba a
ležel na k.ú. 60219 1 Benešov u Prahy se mění na novou ZSJ 32255 5 0 (UO 027) Baba, díl 2 ZSJ 30079 9 2 (UO 019) Červený Dvůr
díl 2, který patří do části obce 30079 9 Červený Dvůr a leží na k.ú. 60219 1 Benešov u Prahy, se mění na díl 0 ZSJ 30079 9 0 (UO 019)
Červený Dvůr.
V okrese Benešov, v obci 530867 Veliš, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ
17810 1 0 Veliš na díly: díl 1 ZSJ 17810 1 1 Veliš díl 1 patří do části obce 17810 1 Veliš, leží na k.ú. 77810 9 Veliš a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 17810 1 2 Veliš díl 2 je nový, patří do části obce 17807 1 Nespery a leží na k.ú. 77810 9 Veliš. Nový díl se vytváří pro budovu č.e. 5, která je osamocená, daleko od všech sídel, leží sice na k.ú. 77810 9 Veliš, ale v bezprostřední blízkosti hranice
k.ú. 77807 9 Nespery, takže ji lze chápat jako přesah části obce Nespery přes hranice k.ú. v obci.
V okrese Benešov, v obci 530905 Votice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
09205 3 (UO 015) Martinice na díly: díl 1 ZSJ 09205 3 1 (UO 015) Martinice díl 1, který patří do části obce 09205 3 Martinice a leží na
k.ú. 69205 1 Martinice u Votic, se mění na díl 0 ZSJ 09205 3 0 (UO 015) Martinice. díl 2 ZSJ 09205 3 2 (UO 015) Martinice díl 2, který
patřil do části obce 40168 4 Vranov a ležel na k.ú. 69205 1 Martinice u Votic, se mění na novou ZSJ 32257 1 0 (UO 027) Vranov.
V okrese Benešov, v obci 530905 Votice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
01525 3 (UO 024) Hostišov na díly: díl 1 ZSJ 01525 3 1 (UO 024) Hostišov díl 1, který patří do části obce 01525 3 Hostišov a leží na
k.ú. 61525 1 Hostišov, se mění na díl 0 ZSJ 01525 3 0 (UO 024) Hostišov, díl 2 ZSJ 01525 3 2 (UO 024) Hostišov díl 2, který patřil do
části obce 40167 6 Zdeboř a ležel na k.ú. 61525 1 Hostišov, se mění na novou ZSJ 32258 0 0 (UO 028) Zdeboř.

Okres Beroun
V okrese Beroun, v obci 531057 Beroun, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
00286 1 (UO 001) Beroun-historické jádro na díly: díl 1 ZSJ 00286 1 1 (UO 001) Beroun-historické jádro díl 1, který patří do části obce
40186 2 Beroun-Centrum a leží na k.ú. 60286 8 Beroun, se mění na díl 0 ZSJ 00286 1 0 (UO 001) Beroun-historické jádro, název se
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současně mění na nový název Beroun-historické jádro I, díl 2 ZSJ 00286 1 2 (UO 001) Beroun-historické jádro díl 2, který patřil do části
obce 40190 1 Beroun-Město a ležel na k.ú. 60286 8 Beroun, se mění na novou ZSJ 32259 8 0 (UO 049) Beroun-historické jádro II, díl 3
ZSJ 00286 1 3 (UO 001) Beroun-historické jádro díl 3, který patřil do části obce 40191 9 Beroun-Závodí a ležel na k.ú. 60286 8 Beroun,
se mění na novou ZSJ 32260 1 0 (UO 050) Beroun-historické jádro III.

Okres Kladno

Okres Kolín

V okrese Beroun, v obci 533203 Králův Dvůr, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 07295 8 (UO 003) Karlova Huť na díly: díl 1 ZSJ 07295 8 1 (UO 003) Karlova Huť díl 1, který patří do části obce 07295 8 Karlova
Huť a leží na k.ú. 67294 7 Králův Dvůr, se mění na díl 0 ZSJ 07295 8 0 (UO 003) Karlova Huť, název se současně mění na nový název
Karlova Huť I, díl 2 ZSJ 07295 8 2 (UO 003) Karlova Huť díl 2, který patřil do části obce 40197 8 Králův Dvůr a ležel na k.ú. 67294 7
Králův Dvůr, se mění na novou ZSJ 32262 8 0 (UO 021) Karlova Huť II.
V okrese Kladno, v obci 532819 Slaný, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
30716 5 (UO 028) Kvíček na díly: díl 1 ZSJ 30716 5 1 (UO 028) Kvíček díl 1, který patří do části obce 30716 5 Kvíček a leží na k.ú.
74953 2 Kvíc, se mění na díl 0 ZSJ 30716 5 0 (UO 028) název se současně mění na nový název Kvíček I, díl 2 ZSJ 30716 5 1 (UO 028)
Kvíček díl 2, který patřil do části obce 14953 5 Kvíc a ležel na k.ú. 74953 2 Kvíc, se mění na novou ZSJ 32263 6 0 (UO 034) Kvíček II.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
06815 2 (UO 001) Kolín-historické jádro na díly: díl 1 ZSJ 06815 2 1 (UO 001) Kolín-historické jádro díl 1, který patří do části obce
40208 7 Kolín I a leží na k.ú. 66815 0 Kolín, se mění na díl 0 ZSJ 06815 2 0 (UO 001) Kolín-historické jádro, název se současně mění
na nový název Kolín-historické jádro I, díl 2 ZSJ 06815 2 2 (UO 001) Kolín-historické jádro díl 2, který patřil do části obce 40209 5 Kolín
II a ležel na k.ú. 66815 0 Kolín, se mění na novou ZSJ 32264 4 0 (UO 036) Kolín-historické jádro II, díl 3 ZSJ 06815 2 3 (UO 001) Kolínhistorické jádro díl 3, který patřil do části obce 40210 9 Kolín III a ležel na k.ú. 66815 0 Kolín, se mění na novou ZSJ 32265 2 0 (UO 037)
Kolín-historické jádro III, díl 4 ZSJ 06815 2 4 (UO 001) Kolín-historické jádro díl 4, který patřil do části obce 40211 7 Kolín IV a ležel na
k.ú. 66815 0 Kolín, se mění na novou ZSJ 32266 1 0 (UO 038) Kolín-historické jádro IV.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
06816 1 (UO 002) Kutnohorská na díly: díl 1 ZSJ 06816 1 1 (UO 002) Kutnohorská díl 1, který patří do části obce 40211 7 Kolín IV a
leží na k.ú. 66815 0 Kolín, se mění na díl 0 ZSJ 06816 1 0 (UO 002) Kutnohorská, díl 2 ZSJ 06816 1 2 (UO 002) Kutnohorská díl 2, který patřil do části obce 40210 9 Kolín III a ležel na k.ú. 66815 0 Kolín, se mění na novou ZSJ 32267 9 0 (UO 039) Husovo náměstí.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
06817 9 (UO 003) Pražská na díly: díl 1 ZSJ 06817 9 1 (UO 003) Pražská díl 1, který patří do části obce 40209 5 Kolín II a leží na k.ú.
66815 0 Kolín, se mění na díl 0 ZSJ 06817 9 0 (UO 003) Pražská, díl 2 ZSJ 06817 9 2 (UO 003) Pražská díl 2, který patřil do části obce
40210 9 Kolín III a ležel na k.ú. 66815 0 Kolín, se mění na novou ZSJ 32268 7 0 (UO 040) Václavská.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
06820 9 (UO 006) Královská cesta na díly: díl 1 ZSJ 06820 9 1 (UO 006) Královská cesta díl 1, který patří do části obce 40211 7 Kolín
IV a leží na k.ú. 66815 0 Kolín, se mění na díl 0 ZSJ 06820 9 0 (UO 006) Královská cesta, díl 2 ZSJ 06820 9 2 (UO 006) Královská
cesta díl 2, který patřil do části obce 40210 9 Kolín III a ležel na k.ú. 66815 0 Kolín, se ruší a slučuje do ZSJ 06837 3 0 (UO 023) U nemocnice, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 06837 3 9 (UO 023) U nemocnice díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
06821 7 (UO 007) U Jána na díly: díl 1 ZSJ 06821 7 1 (UO 007) U Jána díl 1, který patří do části obce 40211 7 Kolín IV a leží na k.ú.
66815 0 Kolín, se mění na díl 0 ZSJ 06821 7 0 (UO 007) U Jána, díl 2 ZSJ 06821 7 2 (UO 007) U Jána díl 2, který patřil do části obce
40210 9 Kolín III a ležel na k.ú. 66815 0 Kolín, se mění na novou ZSJ 32270 9 0 (UO 042) Roháčova.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
06822 5 (UO 008) Zálabí na díly: díl 1 ZSJ 06822 5 1 (UO 008) Zálabí díl 1, který patří do části obce 40212 5 Kolín V a leží na k.ú.
66815 0 Kolín, se mění na díl 0 ZSJ 06822 5 0 (UO 008) Zálabí, díl 2 ZSJ 06822 5 2 (UO 008) Zálabí díl 2, který patřil do části obce
40211 7 Kolín IV a ležel na k.ú. 66815 0 Kolín, se ruší a slučuje do ZSJ 06835 7 0 (UO 021) Nádraží, přitom se převádí na zaniklý díl 9
ZSJ 06835 7 0 (UO 021) Nádraží díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek
KODZ01+KZ01+ DIL01),
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
30099 3 1 (UO 025) Kouřimské Předměstí na díly: díl 1 ZSJ 30099 3 1 (UO 025) Kouřimské Předměstí díl 1, který patří do části obce
40209 5 Kolín II a leží na k.ú. 66815 0 Kolín, se mění na díl 0 ZSJ 30099 3 0 (UO 025) Kouřimské Předměstí, název se současně mění
na nový název Kouřimské Předměstí I, díl 2 ZSJ 30099 3 2 (UO 025) Kouřimské Předměstí díl 2, který patřil do části obce 40210 9 Kolín
III a ležel na k.ú. 66815 0 Kolín, se mění na novou ZSJ 32269 5 0 (UO 041) Kouřimské Předměstí II.
V okrese Kolín, v obci 533165 Kolín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ
32104 4 0 (UO 035) Sendražice-průmyslový obvod na díly: díl 1 ZSJ 32104 4 1 (UO 035) Sendražice-průmyslový obvod díl 1, patří do
části obce 14739 7 Sendražice, leží na k.ú. 74739 4 Sendražice u Kolína a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 32104 4 2 (UO
035) Sendražice-průmyslový obvod díl 2, je nový, patří do části obce 40212 5 Kolín V a leží na k.ú. 74739 4 Sendražice u Kolína. Nový
díl se vytváří pro budovu č.p. 315, která představuje přesah části obce Kolín V přes hranice k.ú. v průmyslovém areálu.

Okres Kutná Hora

V okrese Kutná Hora, v obci 534005 Čáslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
01834 1 (UO 001) Čáslav-střed na díly: díl 1 ZSJ 01834 1 1 (UO 001) Čáslav-střed díl 1, který patří do části obce 40222 2 Čáslav-Staré
Město a leží na k.ú. 61834 9 Čáslav, se mění na díl 0 ZSJ 01834 1 0 (UO 001) Čáslav-střed, název se současně mění na nový název
Čáslav-střed I, díl 2 ZSJ 01834 1 2 (UO 001) Čáslav-střed díl 2, který patřil do části obce 40221 4 Čáslav-Nové Město a ležel na k.ú.
61834 9 Čáslav, se mění na novou ZSJ 32271 7 0 (UO 017) Čáslav-střed II, ze které se dále vyčleňuje nová ZSJ 32272 5 0 (UO 018)
Čáslav-střed III.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 07770 4 (UO 001) Historické jádro I na díly: díl 1 ZSJ 07770 4 1 (UO 001) Historické jádro I díl 1, který patří do části obce
40218 4 Kutná Hora-Vnitřní Město a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na díl 0 ZSJ 07770 4 0 (UO 001) Historické jádro I, název
se současně mění na nový název Historické jádro dolní I, díl 2 ZSJ 07770 4 2 (UO 001) Historické jádro I díl 2, který patřil do části obce
07773 9 Hlouška a ležel na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na novou ZSJ 32275 0 0 (UO 041) Historické jádro dolní II.
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V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 07771 2 0 (UO 002) Kutná Hora-historické jádro II na díly: díl 1 ZSJ 07771 2 1 (UO 002) Kutná Hora-historické jádro II díl 1,
který patří do části obce 40218 4 Kutná Hora-Vnitřní Město 67771 a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na díl 0 ZSJ 07771 2 0
(UO 002) Kutná Hora-historické jádro II, název se současně mění na nový název Kutná Hora-historické jádro I, díl 2 ZSJ 07771 2 2 (UO
002) Kutná Hora-historické jádro II díl 2, který patřil do části obce 40220 6 Vrchlice a ležel na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na novou ZSJ 32273 3 0 (UO 039) U řeky Vrchlice (ale bez SO 103, který se převádí do ZSJ 30723 8 0 (UO 035) Královská halda, protože
tvoří druhou, prostorově oddělenou část dílu), díl 3 ZSJ 07771 2 3 (UO 002) Kutná Hora-historické jádro II díl 3, který patřil do části obce 07774 7 Žižkov a ležel na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na novou ZSJ 32274 1 0 (UO 040) Kutná Hora-historické jádro II.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 07772 1 (UO 003) Historické jádro III na díly: díl 1 ZSJ 07772 1 1 (UO 003) Historické jádro III díl 1, který patří do části obce
40218 4 Kutná Hora-Vnitřní Město a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na díl 0 ZSJ 07772 1 0 (UO 003) Historické jádro III, název se současně mění na nový název Historické jádro horní I, díl 2 ZSJ 07772 1 2 (UO 003) Historické jádro III díl 2, který patřil do části
obce 07773 9 Hlouška a ležel na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se ruší a slučuje do ZSJ 07773 9 0 0 (UO 004) Hlouška, přitom se převádí na
zaniklý díl 9 ZSJ 07773 9 0 9 (UO 004) Hlouška díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 a 1991 (původní kód se zapisuje do
položek KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL), díl 3 ZSJ 07772 1 3 (UO 003) Historické jádro III díl 3, který patřil do části
obce 07774 7 Žižkov a ležel na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na novou ZSJ 32276 8 0 (UO 042) Historické jádro horní II.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 07773 9 (UO 004) Hlouška na díly: díl 1 ZSJ 07773 9 1 (UO 004) Hlouška díl 1, který patří do části obce 07773 9 Hlouška a leží
na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na díl 0 ZSJ 07773 9 0 (UO 004) Hlouška, díl 2 ZSJ 07773 9 2 (UO 004) Hlouška díl 2, který patřil
do části obce 07774 7 Žižkov a ležel na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na novou ZSJ 32277 6 0 (UO 043) U hřbitova.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 07779 8 (UO 010) Sídliště u nádraží na díly: díl 1 ZSJ 07779 8 1 (UO 010) Sídliště u nádraží díl 1, který patří do části obce
07773 9 Hlouška a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na díl 0 ZSJ 07779 8 0 (UO 010) Sídliště u nádraží, díl 2 ZSJ 07779 8 2
(UO 010) Sídliště u nádraží díl 2, který patřil do části obce 40218 4 Kutná Hora-Vnitřní Město a ležel na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se ruší
a slučuje do ZSJ 07770 4 0 (UO 001) Historické jádro dolní I, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 07770 4 0 (UO 001) Historické jádro
dolní I díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 a 1991 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+ KZSL+DILSL),
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ 07781 0 0 (UO 012) U továrny na díly: díl 1 ZSJ 07781 0 1 (UO 012) U továrny díl 1 patří do části obce 40220 6 Vrchlice a
leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, díl 2 ZSJ 07781 0 2 (UO 012) U továrny díl 2 je nový, patří do části obce 07785 2 Poličany a leží na
k.ú. 67771 0 Kutná Hora. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 86, která tvoří přesah souvislé zástavby části obce Poličany přes hranice
k.ú. v obci.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 07782 8 (UO 013) Na Vrchlici na díly: díl 1 ZSJ 07782 8 1 (UO 013) Na Vrchlici díl 1, který patří do části obce 40220 6 Vrchlice a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na díl 0 ZSJ 07782 8 0 (UO 013) Na Vrchlici, název se současně mění na nový název
Vrchlice podle názvu části obce, díl 2 ZSJ 07782 8 2 (UO 013) Na Vrchlici díl 2, který patřil do části obce 07774 7 Žižkov a ležel na k.ú.
67771 0 Kutná Hora, se mění na novou ZSJ 32278 4 0 (UO 044) Ke Trojici.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 07794 1 (UO 025) U trati na díly: díl 1 ZSJ 07794 1 1 (UO 025) U trati díl 1, který patří do části obce 07773 9 Hlouška a leží na
k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na díl 0 ZSJ 07794 1 0 (UO 025) U trati, díl 2 ZSJ 07794 1 2 (UO 025) U trati díl 2, který patřil do části
obce 07780 1 Karlov a ležel na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na novou ZSJ 32279 2 0 (UO 045) Za tratí.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění členění ZSJ 07796 8 (UO 027) U hlavního nádraží na díly: díl 1 ZSJ 07796 8 1 (UO 027) U hlavního nádraží díl 1, který patří do části obce 07797 6 Sedlec a leží na k.ú. 67797 3 Sedlec u Kutné Hory, se mění na díl 0 ZSJ 07796 8 0 (UO 027) U hlavního nádraží, přitom se
nově upravuje jeho jihozápadní hranice tak, aby končila ulicí Hrnčířskou, díl 2 ZSJ 07796 8 2 (UO 027) U hlavního nádraží díl 2, který
patřil do části obce 07773 9 Hlouška a leží na k.ú. 67797 3 Sedlec u Kutné Hory, se mění na díl 1 nové ZSJ 32280 6 1 (046) Na Špici
díl 1, díl 3 ZSJ 07796 8 3 (UO 027) U hlavního nádraží díl 3, který patřil do části obce 40219 2 Šipší a ležel na k.ú. 67797 3 Sedlec u
Kutné Hory, se mění na díl 2 nové ZSJ 32280 6 2 (046) Na Špici díl 2, ale nově se mění jeho příslušnost do části obce (dříve 40219 2
Šipší, nově 07797 0 Sedlec), současně se upravuje jeho hranice tak, aby zahrnoval budovy č.p. 346 a 347; tento díl byl původně vytvořen 15.1.2001 v rámci územní přípravy SLDB 2001 jako díl 4 ZSJ 07796 8 4 (UO 027) U hlavního nádraží díl 4 (toto je zapsáno v položkách KODZ01+KZ01+DIL01), ale s účinností od 5.12.2005, kdy byl v rámci údržby RSO zrušen tehdejší díl 3, byl původní díl 4 přečíslován na díl 3, protože v té době se ještě díly přečíslovávaly, aby tvořily souvislou číselnou řadu, nově se vytváří díl 3 ZSJ 32280 6 3 (046)
Na Špici díl 3, který patří do části obce 07780 1 Karlov a leží na k.ú. 67797 3 Sedlec u Kutné Hory, díl byl původně vytvořen 15.1.2001 v
rámci územní přípravy SLDB 2001 jako díl 3 ZSJ 07796 8 3 (UO 027) U hlavního nádraží díl 3 (toto je zapsáno v položkách
KODZ01+KZ01+DIL01), ale s účinností od 5.12.2005 (ukončení platnosti k 4.12.2005) byl zrušen v rámci údržby RSO.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění členění ZSJ 07798 4 (UO 029) Vilová čtvrť na díly: díl 1 ZSJ 07798 4 1 (UO 029) Vilová čtvrť díl 1, který patří do části obce 40219 2 Šipší
a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na díl 0 ZSJ 07798 4 0 (UO 029) Vilová čtvrť, díl 2 ZSJ 07798 4 2 (UO 029) Vilová čtvrť díl 2,
který patřil do části obce 07773 9 Hlouška a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na novou ZSJ 32281 4 0 (047) Benešova, ale bez
SO 31 (čp. 323), který tvoří druhou, prostorově oddělenou část dílu a který se slučuje do ZSJ 07773 9 0 (UO 004) Hlouška.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 07802 6 (UO 033) Malín na díly: díl 1 ZSJ 07802 6 1 (UO 033) Malín díl 1, který patří do části obce 07802 6 Malín a leží na k.ú.
67802 3 Malín, se mění na díl 0 ZSJ 07802 6 1 (UO 033) Malín, díl 2 ZSJ 07802 6 2 (UO 033) Malín díl 2, který patřil do části obce
07797 6 Sedlec a ležel na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se ruší a slučuje do ZSJ 07802 6 0 (UO 033) Malín, přitom se převádí na zaniklý díl
9 ZSJ 07802 6 9 (UO 033) Malín díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek
KODZ01+KZ01+ DIL01), v roce 1991 díl neexistoval.
V okrese Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 30723 8 (UO 035) Královská halda na díly: díl 1 ZSJ 30723 8 1 (UO 035) Královská halda díl 1, který patří do části obce 40220
6 Vrchlice a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se mění na díl 0 ZSJ 30723 8 0 (UO 035) Královská halda, díl 2 ZSJ 30723 8 2 (UO 035)
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Okres Mělník

Královská halda díl 2, který patřil do části obce 07780 1 Karlov a ležel na k.ú. 67771 0 Kutná Hora, se ruší a slučuje do ZSJ 07780 1 0
(UO 011) Karlov, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 07780 1 0 (UO 011) Karlov díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 a
1991 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL),
V okrese Mělník, v obci 535087 Neratovice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
10365 9 (UO 010) Byškovice na díly: díl 1 ZSJ 10365 9 1 (UO 010) Byškovice díl 1, který patří do části obce 10365 9 Byškovice a leží
na k.ú. 70365 6 Byškovice, se mění na díl 0 ZSJ 10365 9 0 (UO 010) Byškovice, díl 2 ZSJ 10365 9 2 (UO 010) Byškovice díl 2, který
patřil do části obce 40246 0 Horňátky a ležel na k.ú. 70365 6 Byškovice, se mění na novou ZSJ 32283 1 0 (UO 020) Horňátky.

Okres Mladá Boleslav

V okrese Mladá Boleslav, v obci 535427 Bakov nad Jizerou, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
ruší členění ZSJ 30011 0 1 (UO 011) Velký Rečkov na díly: díl 1 ZSJ 30011 0 1 (UO 011) Velký Rečkov díl 1, který patří do části obce
30011 0 Velký Rečkov a leží na k.ú. 69002 3 Malá Bělá, se mění na díl 0 ZSJ 30011 0 0 (UO 011) Velký Rečkov, díl 2 ZSJ 30011 0 2
(UO 011) Velký Rečkov díl 2, který patřil do části obce 40265 6 Klokočka a ležel na k.ú. 69002 3 Malá Bělá, se mění na novou ZSJ
32286 5 0 (UO 019) Klokočka, díl 3 ZSJ 30011 0 3 (UO 011) Velký Rečkov díl 3, který patřil do části obce 40266 4 Malý Rečkov a ležel
na k.ú. 69002 3 Malá Bělá, se mění na novou ZSJ 32287 3 0 (UO 020) Malý Rečkov.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535427 Bakov nad Jizerou, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
ruší členění ZSJ 18049 1 (UO 014) Horka na díly: díl 1 ZSJ 18049 1 1 (UO 014) Horka díl 1, který patří do části obce 18049 1 Horka a
leží na k.ú. 78049 9 Horka u Bakova nad Jizerou, se mění na díl 0 ZSJ 18049 1 0 (UO 014) Horka, díl 2 ZSJ 18049 1 2 (UO 014) Horka
díl 2, který patřil do části obce 40264 8 Zájezdy a ležel na k.ú. 78049 9 Horka u Bakova nad Jizerou, se mění na novou ZSJ 32285 7 0
(UO 018) Zájezdy.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535427 Bakov nad Jizerou, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
ruší členění ZSJ 05480 1 (UO 016) Chudoplesy na díly: díl 1 ZSJ 05480 1 1 (UO 016) Chudoplesy díl 1, který patřil do části obce
40263 0 Brejlov a ležel na k.ú. 65480 9 Chudoplesy, se mění na novou ZSJ 32284 9 0 (UO 017) Brejlov, díl 2 ZSJ 05480 1 2 (UO 016)
Chudoplesy díl 2, který patří do části obce 05480 1 Chudoplesy a leží na k.ú. 65480 9 Chudoplesy, se mění na díl 0 ZSJ 05480 1 0 (UO
016) Chudoplesy.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 536008 Katusice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 06454 8 0 Spikaly na díly: díl 1 ZSJ 06454 8 1 Spikaly díl 1 patří do části obce 06454 8 Spikaly, leží na k.ú. 66454 5 Spikaly a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 06454 8 2 Spikaly díl 2 je nový, patří do části obce 06453 0 Katusice a leží na k.ú. 66454
5 Spikaly. Nový díl se vytváří pro budovy č.p. 191, 192 a 198, které tvoří přesah souvislé zástavby části obce Katusice přes hranice k.ú.
v obci.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 09630 0 (UO 002) Nové Město na díly: díl 1 ZSJ 09630 0 1 (UO 002) Nové Město díl 1, který patří do části obce 40259 1
Mladá Boleslav II a leží na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav, se mění na díl 0 09630 0 0 (UO 002) Nové Město, díl 2 ZSJ 09630 0 2 (UO
002) Nové Město díl 2, který patřil do části obce 40260 5 Mladá Boleslav III a ležel na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav, se mění na novou
ZSJ 32288 1 0 (UO 065) U Viničné.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 09635 1 (UO 007) Vandrovka-jih na díly: díl 1 ZSJ 09635 1 1 (UO 007) Vandrovka-jih díl 1, který patří do části obce 40259
1 Mladá Boleslav II a leží na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav, se mění na díl 0 ZSJ 09635 1 0 (UO 007) Vandrovka-jih, díl 2 ZSJ 09635 1 2
(UO 007) Vandrovka-jih díl 2, který patřil do části obce 40261 3 Mladá Boleslav IV a ležel na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav, se mění na
novou ZSJ 32289 0 0 (UO 066) Okružní.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 09639 3 (UO 011) Hlavní průmyslový obvod na díly: díl 1 ZSJ 09639 3 1 (UO 011) Hlavní průmyslový obvod díl 1, který
patří do části obce 40259 1 Mladá Boleslav II a leží na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav, se mění na díl 0 ZSJ 09639 3 0 (UO 011) Hlavní
průmyslový obvod, název se současně mění na nový název Hlavní průmyslový obvod I, díl 2 ZSJ 09639 3 2 (UO 011) Hlavní průmyslový obvod díl 2, který patřil do části obce 40260 5 Mladá Boleslav III a ležel na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav, se mění na novou ZSJ
32290 3 0 (UO 067) Hlavní průmyslový obvod II.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 09655 5 (UO 027) Podhradí na díly: díl 1 ZSJ 09655 5 1 (UO 027) Podhradí díl 1, který patřil do části obce 40260 5 Mladá
Boleslav III a ležel na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav, se mění na díl 1 nové ZSJ 32291 1 1 (UO 068) Podhradí-jih díl 1, díl 2 ZSJ 09655 5
2 (UO 027) Podhradí díl 2, který patří do části obce 40261 3 Mladá Boleslav IV a leží na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav, se mění na díl 0
ZSJ 09655 5 0 (UO 027) Podhradí.
V rámci revize budov se vytváří díl 2 ZSJ 32291 1 2 (UO 068) Podhradí-jih díl 2, který patří do části obce 09664 4 Čejetičky a leží na
k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ 09658 0 0 (UO 030) Chrást na díly: díl 1 ZSJ 09658 0 1 (UO 030) Chrást díl 1, patří do části obce 09658 0 Chrást, leží na k.ú. 69658 7 Chrást u Mladé Boleslavi a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 09658 0 2 (UO 030) Chrást díl 2, je nový, patří
do části obce 40260 5 Mladá Boleslav III a leží na k.ú. 69658 7 Chrást u Mladé Boleslavi. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 1306 a
sousední budovy bez č.p., kde sídlí Aeoroklub Mladá Boleslav, který má adresu Regnerova, Čejetičky, ale v Katastru nemovitostí je u
č.p. 1306 zapsána část obce Mladá Boleslav III, v každém případě to však není část obce Chrást.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 30012 8 (UO 053) Michalovice-Podlázky na díly: díl 1 ZSJ 30012 8 1 (UO 053) Michalovice-Podlázky díl 1, který patří do
části obce 40258 3 Podlázky a leží na k.ú. 90012 5 Podlázky, se mění na díl 0 ZSJ 30012 8 0 (UO 053) Michalovice-Podlázky, název se
současně mění na nový název Podlázky, díl 2 ZSJ 30012 8 2 (UO 053) Michalovice-Podlázky díl 2, který patřil do části obce 40257 5
Michalovice a ležel na k.ú. 90012 5 Podlázky, se mění na novou ZSJ 32292 0 0 (UO 069) Michalovice.
V okrese Mladá Boleslav, v obci 535419 Mladá Boleslav, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 30759 9 (UO 058) U hřbitova na díly: díl 1 ZSJ 30759 9 1 (UO 058) U hřbitova díl 1, který patří do části obce 40259 1 Mladá Boleslav II a leží na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav, se mění na díl 0 ZSJ 30759 9 0 (UO 058) U hřbitova, díl 2 ZSJ 30759 9 2 (UO 058)
U hřbitova díl 2, který patřil do části obce 40260 5 Mladá Boleslav III a ležel na k.ú. 69629 3 Mladá Boleslav, se mění na novou ZSJ
32293 8 0 (UO 070) U hřbitova-jih.
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Okres Nymburk

Okres Příbram

V okrese Mladá Boleslav, v obci 536326 Mnichovo Hradiště, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
ruší členění ZSJ 12416 8 (UO 015) Hněvousice na díly: díl 1 ZSJ 12416 8 1 (UO 015) Hněvousice díl 1, který patří do části obce
12416 8 Hněvousice a leží na k.ú. 72420 3 Sychrov nad Jizerou, se mění na díl 0 ZSJ 12416 8 0 (UO 015) Hněvousice, díl 2 ZSJ 12416
8 2 (UO 015) Hněvousice díl 2, který patřil do části obce 40278 8 Sychrov a ležel na k.ú. 72420 3 Sychrov nad Jizerou, se ruší a slučuje
do ZSJ 12420 6 0 (UO 016) Sychrov-Zásadka, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 12420 6 9 (UO 016) Sychrov-Zásadka díl 9, aby
zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01), v roce 1991 díl neexistoval. Je
třeba upravit hranici mezi oběma dosavadními díly, aby bývalý díl územně sousedil se ZSJ, do které se slučuje.
V okrese Nymburk, v obci 537454 Lysá nad Labem, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 08962 1 0 (UO 013) U dvorecké silnice na díly: díl 1 ZSJ 08962 1 1 (UO 013) U dvorecké silnice díl 1 patří do části obce
08961 3 Dvorce, leží na k.ú. 68950 5 Lysá nad Labem a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 08962 1 2 (UO 013) U dvorecké silnice díl 2 je nový, patří do části obce 40292 3 Lysá nad Labem a leží na k.ú. 68950 5 Lysá nad Labem. Nový díl se vytváří pro osamocenou budovu č.e. 168, které leží v území, kde další osamocené budovy patří do části obce Dvorce (včetně nejbližší budovy č.p. 1 Dvorce). Díl vytváří vnořený polygon v rámci ZSJ, mohl by být velmi jednoduše zrušen, kdyby obec změnila příslušnost č.e. do části obce.
V okrese Příbram, v obci 539988 Bratkovice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 00959 8 0 Bratkovice na díly: díl 1 ZSJ 00959 8 1 Bratkovice díl 1 patří do části obce 00959 8 Bratkovice, leží na k.ú. 60959 5
Bratkovice a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 00959 8 2 Bratkovice díl 2 je nový, patří do části obce 00960 1 Dominikální Paseky a leží na k.ú. 60959 5 Bratkovice. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 118, která tvoří přesah zástavby části obce Dominikální Paseky na k.ú. Bratkovice a která podle obce patří do části obce Dominikální Paseky, ačkoliv podle KN patří do části obce Bratkovice.
V okrese Příbram, v obci 540111 Dobříš, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ
02799 5 0 (UO 008) Dobříšské lesy na díly: díl 1 ZSJ 02799 5 1 (UO 008) Dobříšské lesy díl 1 patří do části obce 40335 1 Trnová, leží
na k.ú. 62796 8 Dobříš a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 02799 5 2 (UO 008) Dobříšské lesy díl 2 je nový, patří do části obce
40334 2 Dobříš a leží na k.ú. 62796 8 Dobříš. Nový díl se vytváří pro většinu budov v ZSJ, s výjimkou budov, které patří do části obce
Trnová a které tvoří díl 1. Díl 1 je ponechán pro označení části obce Trnová z důvodu kontinuity s minulými SLDB, bez ohledu na nedostatečnou srovnatelnost časových řad počtu obyvatel, zřejmě v důsledku toho, že většina budov části obce Trnová byla v minulosti převedena do části obce Dobříš (obec uvádí v části obce Trnová pouze č.p. 11 a 1237, ÚIR-ADR uvádí č.p. 11, 1237, 1353 a 1513, Adresa
MV uvádí č.p. 11, 129, 948 a 1237, Katastr nemovitostí uvádí č.p. 11 a 1872). Díl 1 tedy zahrnuje všechny budovy, patřící do části obce
Trnová, ať se jejich seznam mění jakkoliv a ostatní budovy tvoří díl 2. Otázkou je, kam patří budovy bez č.p./č.e., které obklopují č.p. 11
a tvoří areál převážně zemědělských budov, ale s různými vlastníky (rodina Colloredo-Mansfeld, Zemědělská akciová společnost Hluboš, Český rybářský svaz). Vzhledem k tomu, že jediné nesporné č.p. 11 patří zřejmě původnímu majiteli, rodině Colloredo-Mansfeld,
lze soudit, že zmatek v příslušnosti dalších budov do částí obce souvisí nejspíš s vlastnickými vztahy.
V okrese Příbram, v obci 540129 Dolní Hbity, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 08860 9 0 Luhy na díly: díl 1 ZSJ 08860 9 1 Luhy díl 1, patří do části obce 08860 9 Luhy, leží na k.ú. 68860 6 Luhy a je shodný s
dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 08860 9 2 Luhy díl 2, je nový, patří do části obce 05821 1 Jelence a leží na k.ú. 68860 6 Luhy. Nový díl
se vytváří pro budovu č.p. 57, která představuje přesah části obce Jelence na k.ú. Luhy.
V okrese Příbram, v obci 540374 Jablonná, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 05617 1 0 Horní Hbity na díly: díl 1 ZSJ 05617 1 1 Horní Hbity díl 1, patří do části obce 05617 1 Horní Hbity, leží na k.ú. 65617 8
Horní Hbity a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 05617 1 2 Horní Hbity díl 2, je nový, patří do části obce 05618 9 Jablonná a leží na k.ú. 65617 8 Horní Hbity. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 102, která tvoří přesah zástavby části obce Jablonná přes hranice
k.ú.
V okrese Příbram, v obci 540498 Kosova Hora, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ 07000 9 0 Janov na díly: díl 1 ZSJ 07000 9 1 Janov díl 1 patří do části obce 07000 9 Janov, leží na k.ú. 67000 6 Červený
Hrádek a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 07000 9 2 Janov díl 2 je nový, patří do části obce 07001 7 Kosova Hora a leží na
k.ú. 67000 6 Červený Hrádek. Nový díl se vytváří pro samostatně ležící budovu č.p. 343, na k.ú. Červený Hrádek, která ale patří do části
obce Kosova Hora.
V okrese Příbram, v obci 540790 Nalžovice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 32120 6 0 Hluboká na díly: díl 1 ZSJ 32120 6 1 Hluboká díl 1, patří do části obce 32120 6 Hluboká, leží na k.ú. 70150 5 Nalžovické
Podhájí a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 32120 6 2 Hluboká díl 2, je nový, patří do části obce 10150 8 Nalžovické Podhájí a
leží na k.ú. 70150 5 Nalžovické Podhájí. Nový díl se vytváří pro budovy s č.e., které jsou chybně vedeny v části obce Nalžovické Podhájí
(podle k.ú.), ačkoliv leží v území části obce Hluboká.
V okrese Příbram, v obci 540811 Nečín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nový díl 5
ZSJ 10192 3 5 Nečín díl 5, který patří do části obce 10193 1 Žebrák a leží na k.ú. 70192 1 Nečín. Nový díl se vytváří pro budovu č.p.
30, která představuje přesah části obce Žebrák na k.ú. Nečín.
V okrese Příbram, v obci 541397 Svatý Jan, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
16015 6 0 Hojšín na díly: díl 1 ZSJ 16015 6 1 Hojšín díl 1, který patří do části obce 16015 6 Hojšín a leží na k.ú. 76015 3 Hojšín, se
mění na díl 0 ZSJ 16015 6 0 Hojšín, díl 2 ZSJ 16015 6 2 Hojšín díl 2, který patřil do části obce 16016 4 Hrachov a ležel rovněž na k.ú.
76015 3 Hojšín, se ruší a slučuje se do dílu 0 ZSJ 16015 6 0 Hojšín, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 16015 6 9 Hojšín díl 9, aby
zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01). Díl 2 byl vytvořen v rámci územní
přípravy SLDB 2001 v lednu 2001 pro budovy s č.e., které měly patřit do části obce Hrachov, ačkoliv leží na k.ú. Hojšín, po ověření v
rámci revize budov se díl ruší.

Okres Český Krumlov

Okres Písek

V okrese Český Krumlov, v obci 545627 Mirkovice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 09529 0 0 Chabičovice na díly: díl 1 ZSJ 09529 0 1 Chabičovice díl 1 patří do části obce 09529 0 Chabičovice, leží na k.ú.
69529 7 Chabičovice a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 09529 0 2 Chabičovice díl 2 je nový, patří do části obce 09533 8 Zahrádka a leží na k.ú. 69533 5 Zahrádka u Mirkovic. Nový díl se vytváří pro budovu čp. 12, která podle vyjádření obce patří do části obce
Zahrádka, ačkoliv leží na k.ú. Chabičovice (je to přesah přes hranice k.ú. uvnitř obce).
V okrese Písek, v obci 549266 Bernartice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 00269 1 0 Zběšice na díly: díl 1 ZSJ 00269 1 1 Zběšice díl 1 patří do části obce 00269 1 Zběšice, leží na k.ú. 60269 8 Zběšice a je
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Okres Tábor

Okres Domažlice

Okres Klatovy

shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 00269 1 2 Zběšice díl 2 je nový, patří do části obce 19143 4 Srlín a leží na k.ú. 60269 8 Zběšice. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 48, která tvoří přesah souvislé zástavby části obce Srlín na k.ú. Zběšice.
V okrese Tábor, v obci 552534 Jistebnice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 06117 4 0 Jistebnice na díly: díl 1 ZSJ 06117 4 1 Jistebnice díl 1 patří do části obce 06117 4 Jistebnice, leží na k.ú. 66117 1 Jistebnice a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 06117 4 2 Jistebnice díl 2 je nový, patří do části obce 08999 1 Vlásenice a leží na
k.ú. 66117 1 Jistebnice. Nový díl se vytváří pro budovy čp. 13 a 39, které podle vyjádření obce patří do části obce Vlásenice, ačkoliv leží
na k.ú. Jistebnice (je to přesah přes hranice k.ú. uvnitř obce).
V okrese Tábor, v obci 599026 Slapsko, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ
14956 0 0 Moraveč na díly: díl 1 ZSJ 14956 0 1 Moraveč díl 1 patří do části obce 14956 0 Moraveč, leží na k.ú. 74956 7 Moraveč u
Mladé Vožice a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 14956 0 2 Moraveč díl 2 je nový, patří do části obce 14958 6 Vitanovice a leží na k.ú. 74956 7 Moraveč u Mladé Vožice. Nový díl se vytváří pro několik budov v místní části Slupy, které podle vyjádření obce patří
do části obce Vitanovice, ačkoliv leží na k.ú. Moraveč u Mladé Vožice. Díly již byly vytvořeny k 15.1.2001 a opět zrušeny k 25.2.2001
(ukončení platnosti 24.2.2001) v rámci územní přípravy SLDB 2001.
V okrese Domažlice, v obci 553549 Česká Kubice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 03455 0 0 Dolní Folmava na díly: díl 1 ZSJ 03455 0 1 Dolní Folmava díl 1 patří do části obce 03455 0 Dolní Folmava, leží
na k.ú. 63455 7 Dolní Folmava a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 03455 0 2 Dolní Folmava díl 2 je nový, patří do části obce
03456 8 Horní Folmava a leží na k.ú. 63455 7 Dolní Folmava. Nový díl se vytváří pro č.p. 10, který tvoří přesah zástavby z části obce
Horní Folmava na k.ú. Dolní Folmava.
V okrese Domažlice, v obci 553549 Česká Kubice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 02137 7 0 Nová Kubice na díly: díl 1 ZSJ 02137 7 1 Nová Kubice díl 1 patří do části obce 02137 7 Nová Kubice, leží na
k.ú. 75274 6 Starý Spálenec a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 02137 7 2 Nová Kubice díl 2 je nový, patří do části obce
02136 9 Česká Kubice a leží na k.ú. 75274 6 Starý Spálenec. Nový díl se vytváří pro č.p. 119 a 129, které tvoří přesah zástavby z části
obce Česká Kubice na k.ú. Starý Spálenec na území ZSJ a části obce Nová Kubice.
V okrese Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ
06599 4 0 (UO 023) Beňovy na díly: díl 1 ZSJ 06599 4 1 (UO 023) Beňovy díl 1 patří do části obce 06599 4 Beňovy, leží na k.ú. 66579
7 Klatovy a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 06599 4 2 (UO 023) Beňovy díl 2 je nový, patří do části obce 06598 6 Kal a leží
na k.ú. 66579 7 Klatovy. Nový díl se vytváří pro č.p. 24, který tvoří přesah zástavby z části obce Kal na k.ú. Klatovy na území ZSJ a části
obce Beňovy.

Okres Plzeň-sever

V okrese Plzeň-sever, v obci 559261 Nečtiny, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 10194 0 0 Březín na díly: díl 1 ZSJ 10194 0 1 Březín díl 1 patří do části obce 10194 0 Březín, leží na k.ú. 70194 7 Březín a je
shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 10194 0 2 Březín díl 2 je nový, patří do části obce 10203 2 Plachtín a leží na k.ú. 70194 7 Březín. Nový díl se vytváří pro přesah zástavby z části obce Plachtín na k.ú. Březín.

Okres Cheb

V okrese Plzeň-sever, v obci 559555 Úlice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 17420 3 0 Nová Jezná na díly: díl 1 ZSJ 17420 3 1 Nová Jezná díl 1 patří do části obce 17420 3 Nová Jezná, leží na k.ú. 77421 9
Úlice a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 17420 3 2 Nová Jezná díl 2 je nový, patří do části obce 17417 3 Hracholusky a leží
na k.ú. 77421 9 Úlice. Nový díl se vytváří pro několik budov s č.e. v chatové oblasti, které tvoří přesah zástavby z části obce Hracholusky na k.ú. Úlice a na území ZSJ Nová Jezná.
V okrese Cheb, v obci 555631 Teplá, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ
12663 2 0 Babice na díly: díl 1 ZSJ 12663 2 1 Babice díl 1 patří do části obce 12663 2 Babice, leží na k.ú. 72663 0 Babice u Poutnova
a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 12663 2 2 Babice díl 2 je nový, patří do části obce 12670 5 Poutnov a leží na k.ú. 72663 0
Babice u Poutnova. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 25, která tvoří přesah části obce Poutnov z k.ú. Poutnov na k.ú. Babice u Poutnova.
V okrese Cheb, v obci 555631 Teplá, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ
12669 1 0 Popovice na díly: díl 1 ZSJ 12669 1 1 Popovice díl 1 patří do části obce 12669 1 Popovice, leží na k.ú. 72669 9 Popovice u
Poutnova a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 12669 1 2 Popovice díl 2 je nový, patří do části obce 12670 5 Poutnov a leží na
k.ú. 72669 9 Popovice u Poutnova. Nový díl se vytváří pro několik budov, které tvoří přesah části obce Poutnov z k.ú. Poutnov na k.ú.
Popovice u Poutnova.

Okres Karlovy Vary

Okres Litoměřice

V okrese Karlovy Vary, v obci 554961 Karlovy Vary, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 06345 2 0 (UO 004) Na vyhlídce na díly: díl 1 ZSJ 06345 2 1 (UO 004) Na vyhlídce díl 1 patří do části obce 40576 1 Karlovy Vary, leží na k.ú. 66343 3 Karlovy Vary a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 06345 2 2 (UO 004) Na vyhlídce díl 2 je nový,
patří do části obce 31963 5 Hůrky a leží na k.ú. 66343 3 Karlovy Vary. Nový díl se vytváří pro několik budov, které tvoří přesah části obce Hůrky z k.ú. Olšová Vrata na k.ú. Karlovy vary.
V okrese Litoměřice, v obci 564621 Brozany nad Ohří, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ 01289 1 0 Brozany nad Ohří na díly: díl 1 ZSJ 01289 1 1 Brozany nad Ohří díl 1 patří do části obce 01289 1 Brozany
nad Ohří, leží na k.ú. 61289 8 Brozany nad Ohří a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 01289 1 2 Brozany nad Ohří díl 2 je nový,
patří do části obce 01290 4 Hostěnice a leží na k.ú. 61289 8 Brozany nad Ohří. Nový díl se vytváří pro budovu č.e. 92, která tvoří přesah
zástavby části obce Hostěnice přes hranice k.ú. v obci.
V okrese Litoměřice, v obci 565121 Liběšice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 08258 9 0 Trnobrany na díly: díl 1 ZSJ 08258 9 1 Trnobrany díl 1 patří do části obce 08258 9 Trnobrany, leží na k.ú. 68258 6 Trnobrany a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 08258 9 2 Trnobrany díl 2 je nový, patří do části obce 08257 1 Liběšice a leží na
k.ú. 68258 6 Trnobrany. Nový díl se vytváří pro několik budov (č.p. 155, 156 a 157), které tvoří přesah zástavby části Liběšice přes hranice k.ú. v obci.
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Okres Most

V okrese Litoměřice, v obci 565431 Polepy, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 03437 1 0 Encovany na díly: díl 1 ZSJ 03437 1 1 Encovany díl 1 patří do části obce 03437 1 Encovany, leží na k.ú. 63437 9 Encovany a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 03437 1 2 Encovany díl 2 je nový, patří do části obce 12518 1 Hrušovany a leží na
k.ú. 63437 9 Encovany. Nový díl se vytváří pro přesah budov v souvislé zástavbě části obce Hrušovany přes hranice k.ú. v obci.
V okrese Most, v obci 567302 Mariánské Radčice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 08296 1 0 Libkovice na díly: díl 1 ZSJ 08296 1 1 Libkovice díl 1 patří do části obce 08296 1 Libkovice a leží na k.ú. 68296
9 Libkovice u Mostu a je shodný s dosavadním dílem 0 (jedná se o bývalou obec Libkovice, zlikvidovanou při těžbě uhlí, ze které zbyly
dosud č.p. 1 a 125), díl 2 ZSJ 08296 1 2 Libkovice díl 2 je nový, patří do části obce 09169 3 Mariánské Radčice a leží na k.ú. 68296 9
Libkovice u Mostu. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 155, která leží na k.ú. Libkovice, ale patří do části obce Mariánské Radčice a je
prostorově oddělená od zbytků zástavby bývalé obce Libkovice.

Okres Jablonec nad Nisou

V okrese Jablonec nad Nisou, v obci 563668 Kořenov, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ 06974 4 0 Dolní Kořenov na díly: díl 1 ZSJ 06974 4 1 Dolní Kořenov díl 1, patří do části obce 40818 2 Kořenov, leží na
k.ú. 66975 0 Polubný a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 06974 4 2 Dolní Kořenov díl 2, je nový, patří do části obce 06979 5
Příchovice a leží na k.ú. 66975 0 Polubný. Nový díl se vytváří pro několik budov, které tvoří přesah ze ZSJ 06982 5 0 Tesařov (která patří do části obce 06979 5 Příchovice) přes hranice k.ú.

Okres Liberec

V okrese Jablonec nad Nisou, v obci 563668 Kořenov, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ 06982 5 0 Tesařov na díly: díl 1 ZSJ 06982 5 1 Tesařov díl 1, patří do části obce 06979 5 Příchovice, leží na k.ú. 66979
2 Příchovice u Kořenova a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 06982 5 2 Tesařov díl 2, je nový, patří do části obce 40818 2 Kořenov a leží na k.ú. 66979 2 Příchovice u Kořenova. Nový díl se vytváří pro dvě budovy, které tvoří přesah ze ZSJ 06974 4 0 Dolní Kořenov (která patří do části obce 40818 2 Kořenov) přes hranice k.ú.
V okrese Liberec, v obci 563960 Český Dub, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 08277 5 Bohumileč na díly: díl 1 ZSJ 08277 5 1 Bohumileč díl 1, který patří do části obce 08277 5 Bohumileč a leží na k.ú. 68278
1 Libíč, se mění na díl 0 ZSJ 08277 5 0 Bohumileč, díl 2 ZSJ 08277 5 2 Bohumileč díl 2, který patřil do části obce 08278 3 Libíč a ležel
rovněž na k.ú. 68278 1 Libíč, se ruší a slučuje se do dílu 0 ZSJ 08277 5 0 Bohumileč, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 08277 5 9
Bohumileč díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
Díl 2 byl vytvořen v rámci územní přípravy SLDB 2001 v lednu 2001 pro budovu č.e. 2, na základě údajů o příslušnosti jednotlivých budov do ZSJ a do částí obce. V rámci revize budov, ZSJ a SO a na žádost ČSÚ o prověření městský úřad nově stanovil opravenou příslušnost budovy č.e. 2 do části obce (dříve Libíč, nově Bohumileč), a proto se nyní tento díl ruší.
V okrese Liberec, v obci 564061 Hodkovice nad Mohelkou, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří členění ZSJ 04037 1 0 Žďárek na díly: díl 1 ZSJ 04037 1 1 Žďárek díl 1 patří do části obce 04037 1 Žďárek, leží na k.ú. 64036
1 Záskalí a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 04037 1 2 Žďárek díl 2 je nový, patří do části obce 04036 3 Záskalí a leží na k.ú.
64036 1 Záskalí. Nový díl se vytváří pro budovy, které tvoří místní část Žďárek 2. díl, patří do ZSJ Žďárek, ale do části obce Záskalí, na
rozdíl od místní části Žďárek 1. díl, který tvoří část obce Žďárek, díly se vytvářejí především kvůli své dlouhodobé oddělené identitě - až
do 1.7.1980 byly samostatnými částmi obce.
V okrese Liberec, v obci 564303 Pěnčín, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ
11913 0 0 Albrechtice na díly: díl 1 ZSJ 11913 0 1 Albrechtice díl 1, patří do části obce 11913 0 Albrechtice, leží na k.ú. 71916 1 Kamení a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 11913 0 2 Albrechtice díl 2, je nový, patří do části obce 11917 2 Pěnčín a leží na k.ú.
71916 1 Kamení. Nový díl se vytváří pro budovy č.p. 113 a 150, které tvoří přesah z místní části Číčavy (která patří do ZSJ 11915 6 0
Kamenec a do části obce 11917 2 Pěnčín) přes hranice k.ú.

Okres Semily

V okrese Liberec, v obci 564427 Světlá pod Ještědem, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří nový díl 3 ZSJ 14246 8 3 Rozstání díl 3, který patří do části obce 16055 5 Hodky a leží na k.ú. 74246 5 Rozstání pod Ještědem.
Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 68, která tvoří přesah přes hranice k.ú. v obci.
V okrese Semily, v obci 577308 Lomnice nad Popelkou, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
díl 4 ZSJ 14379 1 4 Černá díl 4, který patřil do části obce 14380 4 Rváčov a ležel na k.ú. 74380 1 Rváčov. Díl 4 byl vytvořen v rámci
územní přípravy SLDB 2001 v lednu 2001 pro dvě vzájemně odloučené budovy, které měly patřit do části obce Rváčov. V rámci revize
budov, ZSJ a SO byla příslušnost do části obce Rváčov zrušena, díl 4 se proto ruší a slučuje se do dílu 1 ZSJ 14379 1 1 Černá díl 1
(kvůli ploše, protože počet obyvatel byl nulový), přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 14379 1 9 Černá díl 9, aby zůstala zachována
vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01).
V okrese Semily, v obci 577626 Turnov, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší díl 2 ZSJ
30378 0 2 (UO 014) Kyselov díl 2, který patřil do části obce 17168 9 Mašov a ležel na k.ú. 77168 6 Mašov u Turnova a slučuje se do dílu 1 ZSJ 30378 0 1 (UO 014) Kyselov díl 1, který patří do části obce 31922 8 Pelešany a leží na k.ú. 77168 6 Mašov u Turnova. Zrušený
díl se převádí na zaniklý díl 9 30378 0 9 (UO 014) Kyselov díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje
do položek KODZ01+KZ01+DIL01). Díl 2 byl vytvořen v rámci územní přípravy SLDB 2001 v lednu 2001 pro několik budov, které měly
patřit do části obce Mašov na základě údajů o příslušnosti jednotlivých budov do ZSJ a do částí obce. V rámci revize budov, ZSJ a SO a
na žádost ČSÚ o prověření stavební úřad potvrdil novou příslušnost budov, a proto se nyní tento díl ruší. Na rozdíl od minulé praxe (kdy
základem byl číselník celých ZSJ a označení dílu mělo charakter doplňku, pořadového čísla dílu v rámci ZSJ pro účely statistického lexikonu), se díl 3 ZSJ 30378 0 3 (UO 014) Kyselov díl 3 nemění na díl 2, kvůli stabilitě kódu ZSJ dílu.

Okres Hradec Králové

V okrese Hradec Králové, v obci 569984 Dolní Přím, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 04386 9 0 Horní Přím na díly: díl 1 ZSJ 04386 9 1 Horní Přím díl 1 patří do části obce 04386 9 Horní Přím, leží na k.ú.
64386 6 Horní Přím a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 04386 9 2 Horní Přím díl 2 je nový, patří do části obce 03005 8 Nový
Přím a leží na k.ú. 64386 6 Horní Přím. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 7, která tvoří přesah zástavby části obce Nový Přím, která leží na k.ú. 63003 9 Dolní Přím na sousední k.ú. Horní Přím.
V okrese Hradec Králové, v obci 570931 Stěžery, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ 15545 4 0 Stěžery na díly: díl 1 ZSJ 15545 4 1 Stěžery díl 1, patří do části obce 15545 4 Stěžery, leží na k.ú. 75545 1 Stěžery

383

Okres Náchod

Okres Chrudim

Okres Pardubice

Okres Svitavy

a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 15545 4 2 Stěžery díl 2, je nový, patří do části obce 15547 1 Stěžírky a leží na k.ú. 75545 1
Stěžery. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 100, která tvoří přesah souvislé zástavby z části obce Stěžírky na k.ú. 75545 1 Stěžery.
V okrese Náchod, v obci 574287 Nový Hrádek, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ 10731 0 0 Dlouhé na díly: díl 1 ZSJ 10731 0 1 Dlouhé díl 1, patří do části obce 10731 0 0 Dlouhé, leží na k.ú. 70731 7 Dlouhé
a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 10731 0 2 Dlouhé díl 2, je nový, patří do části obce 10735 2 Rzy a leží na k.ú. 70731 7
Dlouhé. Nový díl se vytváří pro skupinu budov, prostorově oddělenou od části obce Rzy územím s budovami z části obce Dlouhé.
V okrese Chrudim, v obci 571661 Krouna, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
14408 8 Rychnov na díly: díl 1 ZSJ 14408 8 1 Rychnov díl 1, který patří do části obce 14408 8 Rychnov a leží na k.ú. 74408 5 Rychnov, se mění na díl 0 ZSJ 14408 8 0 Rychnov, díl 2 ZSJ 14408 8 2 Rychnov díl 2, který patřil do části obce 40997 9 Ruda a ležel rovněž
na k.ú. 74408 5 Rychnov, se ruší a slučuje se do dílu 0 ZSJ 14408 8 0 Rychnov, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 14408 8 9
Rychnov díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01). Díl 2 byl vytvořen v rámci územní přípravy SLDB 2001 v lednu 2001 pro budovu č.p. 43, na základě údajů o příslušnosti jednotlivých budov do ZSJ a
do částí obce. Budova č.p. 43 z části obce Ruda byla nově přečíslována na č.p. 98 z části obce Rychnov, a proto se nyní díl 2 ruší.
V okrese Pardubice, v obci 576051 Živanice, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 19730 1 0 Nerad na díly: díl 1 ZSJ 19730 1 1 Nerad díl 1 patří do části obce 19730 1 Nerad, leží na k.ú. 79730 8 Nerad a je shodný
s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 19730 1 2 Nerad díl 2 je nový, patří do části obce 19733 5 Živanice a leží na k.ú. 79730 8 Nerad. Nový
díl se vytváří pro budovu č.p. 243, která tvoří přesah zástavby části obce Živanice na k.ú. Nerad a která podle obce (i podle KN) patří do
části obce Živanice.
V okrese Svitavy, v obci 578444 Moravská Třebová, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 09884 1 (UO 005) Brněnské Předměstí na díly: díl 1 ZSJ 09884 1 1 (UO 005) Brněnské Předměstí díl 1 patří do části obce 41119 1 Předměstí, leží na k.ú. 69880 6 Moravská Třebová a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 09884 1 2 (UO 005) Brněnské Předměstí díl 2 je nový, patří do části obce 00799 4 Boršov a leží na k.ú. 69880 6 Moravská Třebová. Nový díl se vytváří pro budovu
č.p. 236, bývalý domek hrázného, který patří s.p. Povodí Moravy. Podle údajů KN patří do části obce Sušice (což je chyba, která vznikla
zřejmě tím, že jiné čp. 236 se již v části obce Předměstí vyskytuje a tak byla přiřazením do části obce Sušice vyřešen, i když nesprávně,
problém duplicity čp. Nový díl má vyplněny položky KODZSL+KZSL+DILSL (tj. kód dílu při SLDB 1991) hodnotami 00799 4 2, protože
existoval v roce 1991 (měl 7 obyvatel), v rámci územní přípravy 2001 byl však zrušen jakožto neobydlený přesah ZSJ 00799 4 Boršov
na k.ú. Moravská Třebová, původně patřící do části obce Předměstí. V ÚIR-ZSJ se ruší zaniklý díl 9 09884 1 9 Brněnské Předměstí díl
9, protože je s ním shodný. Jedná se tedy o obnovení dílu ZSJ, ovšem s jiným kódem, protože patří do jiné ZSJ.

Okres Havlíčkův Brod

Okres Jihlava

V okrese Havlíčkův Brod, v obci 568414 Havlíčkův Brod, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 12342 1 (UO 038) Dolní Papšíkov na díly: díl 1 ZSJ 12342 1 1 (UO 038) Dolní Papšíkov díl 1, který patří do části obce
12347 1 Poděbaby a leží na k.ú. 72347 9 Poděbaby, se mění na díl 0 ZSJ 12342 1 0 (UO 038) Dolní Papšíkov, díl 2 ZSJ 12342 1 2 (UO
038) Dolní Papšíkov díl 2, který patřil do části obce 40947 2 Havlíčkův Brod a ležel rovněž na k.ú. 72347 9 Poděbaby, se ruší a slučuje
se do dílu 0 ZSJ 12342 1 0 (UO 038) Dolní Papšíkov, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 12342 1 9 (UO 038) Dolní Papšíkov díl 9,
aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01). Díl 2 byl vytvořen v rámci
územní přípravy SLDB 2001 v lednu 2001 pro přesah budovy č.p. 1330 z části obce Havlíčkův Brod na k.ú. Poděbaby a tato budova nyní byla převedena do části obce Poděbaby.
V okrese Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ
05974 9 0 Brtnické Předměstí na díly: díl 1 ZSJ 05974 9 1 (UO 008) Brtnické Předměstí díl 1 patří do části obce 41231 7 Jihlava, leží
na k.ú. 65967 3 Jihlava a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 05974 9 2 (UO 008) Brtnické Předměstí díl 2 je nový, patří do části
obce 05984 6 Sasov a leží na k.ú. 65967 3 Jihlava. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 15, která představuje přesah části obce Sasov
přes hranice k.ú.
V okrese Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří díl 3 ZSJ
30414 0 3 (UO 026) Vysoký kámen díl 3, který patří do části obce 41232 5 Červený Kříž a leží na k.ú. 65991 6 Pávov. Nový díl se vytváří pro přesah souvislé zástavby (č.p. 276, další rozestavěné domy) části obce Červený Kříž, která leží na k.ú. 75790 0 Antonínův Důl
přes hranice k.ú. na k.ú. Pávov.
V okrese Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ
04308 7 0 (UO 044) Horní Kosov na díly: díl 1 ZSJ 04308 7 1 (UO 044) Horní Kosov díl 1 patří do části obce 04308 7 Horní Kosov, leží
na k.ú. 64308 4 Horní Kosov a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 04308 7 2 (UO 044) Horní Kosov díl 2 je nový, patří do části
obce 41231 7 Jihlava a leží na k.ú. 64308 4 Horní Kosov. Nový díl se vytváří pro souvislý přesah zástavby bytových domů v lokalitě Za
Prachárnou, které patří do části obce Jihlava, přes hranice k.ú. na k.ú. Horní Kosov (jedná se o SO 16).
V okrese Jihlava, v obci 588172 Vyskytná nad Jihlavou, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ 18776 3 0 Rounek na díly: díl 1 ZSJ 18776 3 1 Rounek díl 1 patří do části obce 18776 3 Rounek, leží na k.ú. 78776 1
Rounek a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 18776 3 2 Rounek díl 2 je nový, patří do části obce 18777 1 Vyskytná nad Jihlavou
a leží na k.ú. 78776 1 Rounek. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 19, která představuje přesah souvislé zástavby části obce Vyskytná
nad Jihlavou přes hranice k.ú.

Okres Žďár nad Sázavou

V okrese Žďár nad Sázavou, v obci 595411 Bystřice nad Pernštejnem, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ
a SO) se ruší členění ZSJ 01697 7 2 (UO 003) Rácová na díly: díl 1 ZSJ 01697 7 1 (UO 003) Rácová díl 1, který patří do části obce
41289 9 Bystřice nad Pernštejnem a leží na k.ú. 61695 8 Bystřice nad Pernštejnem, se mění na díl 0 ZSJ 01697 7 0 (UO 003) Rácová,
díl 2 ZSJ 01697 7 2 (UO 003) Rácová díl 2, který patřil do části obce 01707 8 Domanínek a ležel rovněž na k.ú. 61695 8 Bystřice nad
Pernštejnem, se ruší a slučuje se do dílu 0 ZSJ 01697 7 2 (UO 003) Rácová, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 01697 7 2 (UO 003)
Rácová díl 9, aby zůstala zachována vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01). Díl 2 byl vytvořen v rámci územní přípravy SLDB 2001 v lednu 2001 pro budovy z části obce Domanínek na k.ú. Bystřice nad Perštejnem. Dle revize
budov byly budovy v roce 2005 převedeny do části obce Bystřice nad Perštejnem.
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V okrese Žďár nad Sázavou, v obci 595772 Jimramov, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ 06023 2 0 Jimramov na díly: díl 1 ZSJ 06023 2 1 Jimramov díl 1 patří do části obce 06023 2 Jimramov, leží na k.ú.
66023 0 Jimramov a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 06023 2 2 Jimramov díl 2 je nový, patří do části obce 06022 4 Benátky
a leží na k.ú. 66023 0 Jimramov. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 65, která představuje přesah souvislé zástavby části obce Benátky
přes hranice k.ú.
V okrese Znojmo, v obci 593711 Znojmo, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ
19359 3 0 (UO 019) Ke Chvalovicím na díly: díl 1 ZSJ 19359 3 1 (UO 019) Ke Chvalovicím díl 1 patří do části obce 41274 1 Znojmo,
leží na k.ú. 79357 4 Znojmo-Louka a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 19359 3 2 (UO 019) Ke Chvalovicím díl 2, je nový, patří
do části obce 10861 8 Oblekovice a leží na k.ú. 79357 4 Znojmo-Louka. Nový díl se vytváří pro budovy č.p. 347 a 348, které jsou (chybně) číslovány z části obce Oblekovice, ačkoliv leží na k.ú. Znojmo-Louka mezi domy, správně číslovanými z části obce Znojmo.
V okrese Karviná, v obci 598917 Karviná, s účinností od 15.7.2010 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 06383 5 0 (UO 002) U parku na díly: díl 1 ZSJ 06383 5 1 (UO 002) U parku díl 1 patří do části obce 41338 1 Fryštát a leží na k.ú.
66382 4 Karviná-město, díl 2 ZSJ 06383 5 2 (UO 002) U parku díl 2 je nový, patří do části obce 41342 9 Ráj a leží na k.ú. 66382 4 Karviná-město. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 587 (ulice Vydmuchov 9), která tvoří přesah souvislé zástavby areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj přes hranice k.ú. v obci. Budova č.p. 587 byla až dosud chybně zakreslena na začátku ulice Vydmuchov (musela by
mít číslo orientační 1a), vedle č.p. 391 (které má číslo orientační 1).

Byly doplněny souřadnice definičních bodů všech nových dílů ZSJ a některých dalších dílů ZSJ, kde dosavadní definiční bod se ocitl na
území nového dílu ZSJ nebo kde došlo v souvislosti s údržbou a aktualizací soustavy souřadnic definičních bodů ZSJ dílů ke změně polohy jeho definičního bodu.
Byly mírně upraveny odhadnuté výměry některých dílů ZSJ dle GIS (VYMERU), na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2009 a podle aktualizovaných grafických vrstev RSO k 1.1.2010.
DÍLY ZSJ 11a
Změny v číselníku ZSJD.dbf jsou zcela shodné se změnami celých ZSJ (díl je nula), je uveden v podkapitole o ZSJ.
DÍLY ZSJ 11b
Popis změn v číselníku ZSJD.dbf se týká pouze změn v dílech, změny, které se týkají celé ZSJ (díl je nula), je uveden v podkapitole o ZSJ.
Změny v dílech jsou jako změny v ZSJ v zásadě dvojího typu:
a) změny, vyvolané administrativními změnami,
b) změny a opravy, vyvolané jednak vlastní revizí ZSJ a SO, jednak údržbou
RSO a ÚIR-ZSJ, vyvolanou revizí budov, ale i zvýšenou kontrolou celé
soustavy územních jednotek.
a) změny, vyvolané administrativními změnami
Naprostá většina těchto změn je shodná se změnami ZSJ. Jediný rozdíl tvoří:
aa) změny (oprava grafické podoby) názvů ZSJ a ZSJ dílů
V návaznosti na změny (oprava grafické podoby) názvů částí obcí a částí obcí dílů se stejným způsobem opravují názvy ZSJ a ZSJ dílů,
s pracovní účinností k 20.2.2011 (tj. před SLDB 2011).
Oprava se týká názvů 17 ZSJ a 19 ZSJ dílů.
okres, obec
kód a název ZSJ a ZSJ dílu (dříve a nově)
2101 530492 Přestavlky u Č.
1351860 Doubravice 1.díl
2106 535079 Nelahozeves
1027680 Hleďsebe 1.díl
2106 535079 Nelahozeves
1027761 Hleďsebe 2.díl díl 1
2106 535079 Nelahozeves
1027762 Hleďsebe 2.díl díl 2
3102 545601 Loučovice
0871310 Loučovice 1.díl
3102 545601 Loučovice
0871490 Loučovice 2.díl
3105 550574 Šumav.Hoštice
1641940 Škarez 2.díl
4201 562939 Veselé
1806290 Veselíčko 1.díl
5102 563676 Líšný
0851381 Líšný 2.díl díl 1
5102 563676 Líšný
0851382 Líšný 2.díl díl 2
5102 563676 Líšný
0902980 Líšný 1.díl
5102 563706 Malá Skála
0903280 Vranové 1.díl
5102 563706 Malá Skála
0903360 Vranové 2.díl
5102 563714 Maršovice
0919870 Čížkovice 1.díl
5104 577472 Rovensko p.Tr.
1420690 Křečovice 2.díl
5202 572781 Cerekvice n.B.
0174850 Čenice 2.díl
5301 572390 Trhová Kamenice
1681060 Petrkov 3.díl
6202 582786 Brno
0117710 Náměstí 28.dubna
7105 523704 Šumperk
1643480 Sady 1.máje

Doubravice 1. díl
Hleďsebe 1. díl
Hleďsebe 2. díl díl 1
Hleďsebe 2. díl díl 2
Loučovice 1. díl
Loučovice 2. díl
Škarez 2. díl
Veselíčko 1. díl
Líšný 2. díl díl 1
Líšný 2. díl díl 2
Líšný 1. díl
Vranové 1. díl
Vranové 2. díl
Čížkovice 1. díl
Křečovice 2. díl
Čenice 2. díl
Petrkov 3. díl
Náměstí 28. dubna
Sady 1. máje

b) změny v rámci revize ZSJ a SO a údržby RSO a ÚIR-ZSJ
Změny v dílech
Okres 2106 Mělník
V okrese 2106 Mělník, v obci 534935 Kostelec nad Labem, s účinností od 10.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
vytváří členění ZSJ 06103 4 0 Jiřice na díly: díl 1 ZSJ 06103 4 1 Jiřice díl 1 patří do části obce 06103 4 Jiřice, leží na k.ú. 66103 1 Jiřice u Kostelce nad Labem a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 06103 4 2 Jiřice díl 2 je nový, patří do části obce 07017 3 Kostelec nad Labe a leží na k.ú. 66103 1 Jiřice u Kostelce nad Labem. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 785, která představuje přesah části
obce Kostelec nad Labem přes hranice k.ú. v souvislé zástavbě.
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Okres 2108 Nymburk
V okrese 2108 Nymburk, v obci 537683 Poděbrady, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 12353 6 (UO 005) Žižkovo Předměstí na díly: díl 1 ZSJ 12353 6 1 (UO 005) Žižkovo Předměstí díl 1, který patří do části obce
40293 1 Poděbrady III a leží na k.ú. 72349 5 Poděbrady, se mění na díl 0 ZSJ 12353 6 0 (UO 005) Žižkovo Předměstí (současně se
mění název dílu), díl 2 ZSJ 12353 6 2 (UO 005) Žižkovo Předměstí díl 2, který patřil do části obce 40297 4 Poděbrady V a ležel na k.ú.
72349 5 Poděbrady, se mění na novou ZSJ 32536 8 0 (UO 017-O) Koutecká Čtvrť.
V okrese 2108 Nymburk, v obci 537683 Poděbrady, s účinností od 15.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ dílu 1 ZSJ 12353 6 1 (UO 005) Žižkovo Předměstí díl 1 na nový název 12353 6 0 (UO 005) Žižkovo Předměstí, v návaznosti
na vytvoření nové ZSJ z dílu 2.

Okres 2111 Příbram
V okrese 2111 Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 13561 5 (UO 020) Svatá Hora na díly: díl 1 ZSJ 13561 5 1 (UO 020) Svatá Hora díl 1, který patří do části obce 40323 7 Příbram II
a leží na k.ú. 73542 6 Příbram, se mění na díl 0 ZSJ 13561 5 0 (UO 020) Svatá Hora (současně se mění název dílu), díl 2 ZSJ 13561 5
2 (UO 020) Svatá Hora díl 2, který patřil do části obce 40324 5 Příbram III a ležel na k.ú. 73542 6 Příbram, se ruší a slučuje do ZSJ a
ZSJ dílu 13562 3 0 (UO 021) Hájek. Díl 2 ZSJ 13561 5 2 (UO 020) Svatá Hora díl 2 zahrnoval pouze 4 budovy, z nichž dvě obydlené
(č.p. 421 a zejména č.p. 451) představovaly přesah zástavby ze ZSJ Hájek a je jednoznačně vhodnější je do této ZSJ začlenit, další dvě
budovy (č.p. 422 a č.p. 425) jsou nebytové budovy ve stavebním areálu, který tvoří lokalitu zvanou Svatohorský Důl (v roce 1930 jedna
budova se 7 obyvateli), sloučení do ZSJ 30800 5 0 (UO 050) Za Svatou Horou není možné kvůli odlišné příslušnosti do části obce.
V okrese 2111 Příbram, v obci 539911 Příbram, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 13561 5 1 (UO 020) Svatá Hora díl 1 na nový název 13561 5 0 (UO 020) Svatá Hora, v návaznosti na zrušení dílu 2.
V okrese 2111 Příbram, v obci 541231 Rožmitál pod Třemšínem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO)
se ruší členění ZSJ 30805 6 (UO 006) Nad městem na díly: díl 1 ZSJ 30805 6 1 (UO 006) Nad městem díl 1, který patří do části obce
40355 5 Rožmitál pod Třemšínem a leží na k.ú. 74284 8 Rožmitál pod Třemšínem, se mění na díl 0 ZSJ 30805 6 0 (UO 006) Nad městem (současně se mění název dílu), díl 2 ZSJ 30805 6 2 (UO 006) Nad městem díl 2, který patřil do části obce 18493 4 Voltuš a ležel na
k.ú. 74284 8 Rožmitál pod Třemšínem, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32715 8 0 (UO 022) Voltuš-jih.
V okrese 2111 Příbram, v obci 541231 Rožmitál pod Třemšínem, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se mění název dílu 1 ZSJ 30805 6 1 (UO 006) Nad městem díl 1 na nový název 30805 6 0 (UO 006) Nad městem, v návaznosti na
vytvoření nové ZSJ z dílu 2.
V okrese 2111 Příbram, v obci 541281 Sedlčany, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 14656 1 (UO 005) Sestrouň na díly: díl 1 ZSJ 14656 1 1 (UO 005) Sestrouň díl 1, který patřil do části obce 40357 1 Hradišťko a
ležel na k.ú. 74656 8 Sestrouň, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32716 6 0 (UO 034) Hradišťko, díl 2 ZSJ 14656 1 2 (UO 005) Sestrouň
díl 2, který patří do části obce 14656 1 Sestrouň a leží na k.ú. 74656 8 Sestrouň, se mění na díl 0 ZSJ 14656 1 0 (UO 005) Sestrouň
(současně se mění název dílu).
V okrese 2111 Příbram, v obci 541281 Sedlčany, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
dílu 2 ZSJ 14656 1 2 (UO 005) Sestrouň díl 2 na nový název 14656 1 0 (UO 005) Sestrouň, v návaznosti na vytvoření nové ZSJ z dílu
1.

Okres 3102 Český Krumlov
V okrese 3102 Český Krumlov, v obci 545562 Kaplice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 06317 7 (UO 012-N) Dobechov na díly: díl 1 06317 7 1 (UO 012-N) Dobechov díl 1, který patří do části obce 06317 7
Dobechov a leží na k.ú. 66316 6 Mostky, se mění na díl 0 ZSJ 06317 7 0 (UO 012-N) Dobechov (současně se mění název dílu), díl 2
06317 7 2 (UO 012-N) Dobechov díl 2, který patřil do části obce 40399 7 Květoňov a leží na k.ú. 66316 6 Mostky, se mění na novou ZSJ
a ZSJ díl 32726 3 0 (UO 026-N) Květoňov.
V okrese 3102 Český Krumlov, v obci 545562 Kaplice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ dílu 06317 7 1 (UO 012-N) Dobechov díl 1 na nový název 06317 7 0 (UO 012-N) Dobechov, v návaznosti na vytvoření nové
ZSJ z dílu 2.

Okres 3103 Jindřichův Hradec
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 546127 Dačice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 02441 4 (UO 002-O) U nemocnice na díly: díl 1 ZSJ 02441 4 1 (UO 002-O) U nemocnice díl 1, který patřil do části obce
40414 4 Dačice I a ležel na k.ú. 62440 3 Dačice, se ruší a slučuje do ZSJ 02440 6 0 (UO 001-O) Dačice-střed, z důvodu zjednodušení
sídelní struktury v rámci revize ZSJ, protože nemá smysl, aby ZSJ Dačice-střed se svým vymezením lišila od vymezení části obce Dačice I. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB
2001 a SLDB 1991, díl 2 ZSJ 02441 4 2 (UO 002-O) U nemocnice díl 2, který patří do části obce 40415 2 Dačice II a leží na k.ú. 62440
3 Dačice, se mění na díl 0 ZSJ 02441 4 0 (UO 002-O) U nemocnice.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 546127 Dačice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ dílu 2 ZSJ 02441 4 2 (UO 002-O) U nemocnice díl 2 na nový název ZSJ dílu 02441 4 0 (UO 002-O) U nemocnice, v návaznosti na zrušení dílu 1.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 546127 Dačice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 02443 1 (UO 004-O) Péráček na díly: díl 1 ZSJ 02443 1 1 (UO 004-O) Péráček díl 1, který patří do části obce 40417 9 Dačice IV a leží na k.ú. 62440 3 Dačice, se mění na díl 0 ZSJ 02443 1 0 (UO 004-O) Péráček, díl 2 ZSJ 02443 1 2 (UO 004-O) Péráček díl
2, který patřil do části obce 40415 2 Dačice II a ležel na k.ú. 62440 3 Dačice, se ruší a slučuje do ZSJ 02441 4 0 (UO 002-O) U nemocnice, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ. Díl vznikl k 15.1.2001 v rámci revize ZSJ 2001, pro budovu č.p. 17,
která tvořila přesah ze ZSJ U nemocnice do ZSJ Péráček, místo toho, aby se změnila hranice mezi ZSJ. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 (v roce 1991 díl neexistoval), což je čistě formální záležitost, protože díl je neobydlen, díl 3 ZSJ 02443 1 3 (UO 004-O) Péráček díl 3, který patřil do části obce 40418 7 Dačice V a ležel na k.ú.
62440 3 Dačice, se ruší a slučuje do ZSJ 02444 9 0 (UO 005-O) Červený vrch, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize
ZSJ, protože nemá smysl, aby hranice mezi ZSJ Červený vrch a ZSJ Péráček byla podobná, ale částečně odlišná od hranice mezi
částmi obce Dačice IV a Dačice V. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB
2001 (v roce 1991 díl neexistoval).
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V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 546127 Dačice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ dílu 1 ZSJ 02443 1 1 (UO 004-O) Péráček díl 1 na nový název ZSJ dílu 02443 1 0 (UO 004-O) Péráček, v návaznosti na
zrušení dílů 2 a 3.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 546127 Dačice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 02444 9 1 (UO 005-O) Červený vrch na díly: díl 1 ZSJ 02444 9 1 (UO 005-O) Červený vrch díl 1, který patří do části obce
40418 7 Dačice V a leží na k.ú. 62440 3 Dačice, se mění na díl 0 ZSJ 02444 9 0 (UO 005-O) Červený vrch, díl 2 ZSJ 02444 9 2 (UO
005-O) Červený vrch díl 2, který patřil do části obce 40414 4 Dačice I a ležel na k.ú. 62440 3 Dačice, se ruší a slučuje do ZSJ 02440 6 0
(UO 001-O) Dačice-střed, z důvodu zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ, protože nemá smysl, aby ZSJ Dačice-střed se
svým vymezením lišila od vymezení části obce Dačice I. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991, díl 3 ZSJ 02444 9 3 (UO 005-O) Červený vrch díl 3, který
patřil do části obce 40417 9 Dačice IV a ležel na k.ú. 62440 3 Dačice, se ruší a slučuje do ZSJ 02443 1 0 (UO 004-O) Péráček, z důvodu
zjednodušení sídelní struktury v rámci revize ZSJ, protože nemá smysl, aby hranice mezi ZSJ Červený vrch a ZSJ Péráček byla podobná, ale částečně odlišná od hranice mezi částmi obce Dačice V a Dačice IV. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách
KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 546127 Dačice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ dílu 1 ZSJ 02444 9 1 (UO 005-O) Červený vrch díl 1 na nový název ZSJ dílu 02444 9 0 (UO 005-O) Červený vrch, v návaznosti na zrušení dílů 2 a 3.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 545881 Jindřichův Hradec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se ruší členění ZSJ 06059 3 (UO 008-O) Pražské předměstí na díly: díl 1 ZSJ 06059 3 1 (UO 008-O) Pražské předměstí díl 1,
který patřil do části obce 40409 8 Jindřichův Hradec II a ležel na k.ú. 66052 3 Jindřichův Hradec, se mění na díl 0 ZSJ 06059 3 0 (UO
008-O) Pražské předměstí (současně se mění název dílu), díl 2 ZSJ 06059 3 2 (UO 008-O) Pražské předměstí díl 2, který patřil do části
obce 40411 0 Jindřichův Hradec IV a ležel na k.ú. 66052 3 Jindřichův Hradec, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32732 8 0 (UO 035-O)
U Jakuba.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 545881 Jindřichův Hradec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se mění název ZSJ dílu 1 06059 3 1 (UO 008-O) Pražské předměstí díl 1, na nový název ZSJ dílu 06059 3 0 (UO 008-O) Pražské
předměstí, v návaznosti na vytvoření nové ZSJ z dílu 2.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 545881 Jindřichův Hradec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se ruší členění ZSJ 06062 3 1 (UO 011-O) Rybnické předměstí na díly: díl 1 ZSJ 06062 3 1 (UO 011-O) Rybnické předměstí díl
1, který patřil do části obce 40410 1 Jindřichův Hradec III a ležel na k.ú. 66052 3 Jindřichův Hradec, se mění na díl 0 ZSJ 06062 3 0 (UO
011-O) Rybnické předměstí (současně se mění název dílu), díl 2 ZSJ 06062 3 2 (UO 011-O) Rybnické předměstí díl 2, který patřil do
části obce 40412 8 Jindřichův Hradec V a ležel na k.ú. 66052 3 Jindřichův Hradec, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32733 6 0 (UO 036O) Sídliště Hvězdárna.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 545881 Jindřichův Hradec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a
SO) se mění název ZSJ dílu 1 06062 3 1 (UO 011-O) Rybnické předměstí díl 1 na nový název ZSJ dílu 06062 3 0 (UO 011-O) Rybnické předměstí, v návaznosti na vytvoření nové ZSJ z dílu 2.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 547336 Třeboň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 15371 1 (UO 023-N) Nová Hlína na díly: díl 1 ZSJ 15371 1 1 (UO 023-N) Nová Hlína díl 1, který patří do části obce
15371 1 Nová Hlína a leží na k.ú. 75374 2 Holičky u Staré Hlíny, se mění na díl 0 ZSJ 15371 1 0 (UO 023-N) Nová Hlína (současně se
mění název dílu), díl 2 ZSJ 15371 1 2 (UO 023-N) Nová Hlína díl 2, který patřil do části obce 15374 5 Holičky a ležel na k.ú. 75374 2
Holičky u Staré Hlíny, se ruší a slučuje do ZSJ 15374 5 0 (UO 025-N) Holičky. Díl 2 byl vymezen zcela zbytečně, protože správně měla
být upravena hranice mezi ZSJ Holičky a Nová Hlína. Území dílu bylo až do roku 1991 sčítáno správně do části obce a ZSJ Holičky, ačkoliv bylo v grafice nakresleno v ZSJ Nová Hlína. Při SLDB 2001 bylo sčítání budov propojeno s grafikou, a proto byl vymezen díl 2 ZSJ
Nová Hlína, kam však toto území správně nepatří. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují
vazbu na SLDB 2001 (díl neexistoval při SLDB 1991).
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 547336 Třeboň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název dílu ZSJ 15371 1 (UO 023-N) Nová Hlína díl 1 na nový název 15371 1 0 (UO 023-N) Nová Hlína, v návaznosti na zrušení dílu 2.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 547336 Třeboň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 15370 2 (UO 024-N) Hvízdalka na díly: díl 1 ZSJ 15370 2 1 (UO 024-N) Hvízdalka díl 1, který patří do části obce 15371 1
Nová Hlína a leží na k.ú. 75374 2 Holičky u Staré Hlíny, se mění na díl 0 ZSJ 15370 2 0 (UO 024-N) Hvízdalka (současně se mění název dílu), díl 2 ZSJ 15370 2 2 (UO 024-N) Hvízdalka díl 2, který patřil do části obce 15374 5 Holičky a ležel na k.ú. 75374 2 Holičky u
Staré Hlíny, se mění na novou ZSJ 32736 1 0 (UO 030-R) Za Lužnicí. Přitom se převádí budova č.p. 1 (patří do části obce Holičky) do
ZSJ Holičky, protože tato budova představuje původní usedlost Holičky a tak patří do stejnojmenné ZSJ.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 547336 Třeboň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název dílu ZSJ 15370 2 1 (UO 024-N) Hvízdalka díl 1 na nový název 15370 2 0 (UO 024-N) Hvízdalka, v návaznosti na zrušení dílu 2.

Okres 3105 Prachatice
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 13273 0 (UO 017-N) Kahov na díly: díl 1 ZSJ 13273 0 1 (UO 017-N) Kahov díl 1, který patřil do části obce 40495 1 Podolí
a leží na k.ú. 73273 7 Kahov,se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32744 1 0 (UO 028-N) Podolí, díl 2 ZSJ 13273 0 2 (UO 017-N) Kahov díl
2, který patří do části obce 13273 0 Kahov a leží na k.ú. 73273 7 Kahov, se mění na díl 0 ZSJ 13273 0 0 (UO 017-N) Kahov (současně
se mění název dílu).
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550094 Prachatice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název dílu 2 ZSJ 13273 0 2 (UO 017-N) Kahov díl 2 na nový název dílu 0 ZSJ 13273 0 0 (UO 017-N) Kahov, v návaznosti na vytvoření
nové ZSJ z dílu 1.
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550647 Vimperk, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 04645 1 (UO 024-N) Cejsice na díly: díl 1 ZSJ 04645 1 1 (UO 024-N) Cejsice díl 1, který patří do části obce 04645 1 Cejsice
a leží na k.ú. 64648 2 Křesanov, se mění na díl 0 ZSJ 04645 1 0 (UO 024-N) Cejsice (současně se mění název dílu), díl 2 ZSJ 04645 1
2 (UO 024-N) Cejsice díl 2, který patřil do části obce 40489 6 Modlenice a ležel na k.ú. 64648 2 Křesanov, se mění na novou ZSJ a ZSJ
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díl 32738 7 0 (UO 034-N) Modlenice, díl 3 ZSJ 04645 1 3 (UO 024-N) Cejsice díl 3, který patřil do části obce 04648 5 Křesanov a ležel
na k.ú. 64648 2 Křesanov, se ruší a slučuje do ZSJ a ZSJ dílu 04648 5 0 (UO 023-N) Křesanov, se kterou sousedí a proto není žádný
důvod pro rozdíl ve vymezení ZSJ a části obce Křesanov. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a SLDB 1991.
V okrese 3105 Prachatice, v obci 550647 Vimperk, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název dílu 1 ZSJ 04645 1 1 (UO 024-N) Cejsice díl 1 na nový název dílu 0 ZSJ 04645 1 0 (UO 024-N) Cejsice, v návaznosti na vytvoření
nové ZSJ z dílu 2 a zrušení dílu 3.

Okres 3107 Tábor
V okrese 3107 Tábor, v obci 553131 Soběslav, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 15179 3 (UO 010-R) Na cihelně na díly: díl 1 ZSJ 15179 3 1 (UO 010-R) Na cihelně díl 1, který patří do části obce 40519 1
Soběslav II a leží na k.ú. 75170 7 Soběslav, se mění na díl 0 ZSJ 15179 3 0 (UO 010-R) Na Cihelně (současně se mění název ZSJ i
ZSJ dílu), díl 2 ZSJ 15179 3 2 (UO 010-R) Na cihelně díl 2, který patřil do části obce 40520 5 Soběslav III a ležel na k.ú. 75170 7
Soběslav, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32754 9 0 (UO 023-R) Na Petříně.
V okrese 3107 Tábor, v obci 553271 Veselí nad Lužnicí, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 30868 4 (UO 006-Z) Pískovny na díly: díl 1 ZSJ 30868 4 1 (UO 006-Z) Pískovny díl 1, který patří do části obce 40521 3
Veselí nad Lužnicí I a leží na k.ú. 78068 5 Veselí nad Lužnicí, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32757 3 0 (UO 019-Z) Na Slepičáku, díl
2 ZSJ 30868 4 2 (UO 006-Z) Pískovny díl 2, který patřil do části obce 40522 1 Veselí nad Lužnicí II a ležel na k.ú. 78068 5 Veselí nad
Lužnicí, se mění na díl 0 30868 4 2 (UO 006-Z) Pískovny-Krkavec (současně se mění název ZSJ i ZSJ dílu),

Okres 3201 Domažlice
V okrese 3201 Domažlice, v obci 553425 Domažlice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 03089 9 (UO 005-O) K nádraží na díly: díl 1 ZSJ 03089 9 1 (UO 005-O) K nádraží díl 1, který patřil do části obce 03087 2
Dolejší Předměstí a ležel na k.ú. 63085 3 Domažlice, se mění na novou ZSJ 32759 0 0 (UO 017-O) Chrastavická, díl 2 ZSJ 03089 9 2
(UO 005-O) K nádraží díl 2, který patří do části obce 40534 5 Bezděkovské Předměstí a leží na k.ú. 63085 3 Domažlice, se mění na díl
0 ZSJ 03089 9 0 (UO 005-O) K nádraží (současně se mění název dílu),
V okrese 3201 Domažlice, v obci 553425 Domažlice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název dílu 2 ZSJ 03089 9 2 (UO 005-O) K nádraží díl 2 na nový název dílu 0 ZSJ 03089 9 0 (UO 005-O) K nádraží, v návaznosti na
přeměnu dílu 1 na novou ZSJ 32759 0 0 (UO 017-O) Chrastavická.
V okrese 3201 Domažlice, v obci 553425 Domažlice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 03093 7 (UO 009-O) Hořejší Předměstí na díly: díl 1 ZSJ 03093 7 1 (UO 009-O) Hořejší Předměstí díl 1, který patří do
části obce 03093 7 Hořejší Předměstí a leží na k.ú. 63085 3 Domažlice, se mění na díl 0 ZSJ 03093 7 0 (UO 009-O) Hořejší Předměstí
(současně se mění název dílu), v návaznosti na zrušení dílu 2, díl 2 ZSJ 03093 7 2 (UO 009-O) Hořejší Předměstí díl 2, který patřil do
části obce 40534 5 Bezděkovské Předměstí a ležel na k.ú. 63085 3 Domažlice, se ruší a slučuje do ZSJ 03092 9 0 (UO 008-O) Bezděkov II (nově Bezděkovské Předměstí-západ). Díl je velmi malý (26 obyv. v roce 2001), byl vymezen 15.1.2001 v rámci revize SLDB 2001
a nikdy předtím neexistoval (to znamená, že území bylo vždy sčítáno do ZSJ Bezděkov II, kam patří). Dosavadní kód zůstává zachován
v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001.
V okrese 3201 Domažlice, v obci 553425 Domažlice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ dílu 1 ZSJ 03093 7 1 (UO 009-O) Hořejší Předměstí díl 1 na nový název 03093 7 0 (UO 009-O) Hořejší Předměstí, v návaznosti na zrušení dílu 2.
V okrese 3201 Domažlice, v obci 553671 Horšovský Týn, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 30874 9 (UO 025-R) Valdorf na díly: díl 1 ZSJ 30874 9 1 (UO 025-R) Valdorf díl 1, který patří do části obce 30874 9
Valdorf a leží na k.ú. 64487 1 Horšovský Týn, se mění na díl 0 ZSJ 30874 9 0 (UO 025-R) Valdorf (současně se mění název dílu), v návaznosti na zrušení dílů 2 a 3, díl 2 ZSJ 30874 9 2 (UO 025-R) Valdorf díl 2, který patřil do části obce 40537 0 Svatá Anna a ležel na
k.ú. 64487 1 Horšovský Týn, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32760 3 0 (UO 026-R) Svatá Anna, díl 3 ZSJ 30874 9 3 (UO 025-R) Valdorf díl 3, který patřil do části obce 40538 8 Podhájí a ležel na k.ú. 64487 1 Horšovský Týn, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32761 1 0
(UO 027-R) Podhájí.
V okrese 3201 Domažlice, v obci 553671 Horšovský Týn, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ dílu 1 ZSJ 30874 9 1 (UO 025-R) Valdorf díl 1 na nový název 30874 9 0 (UO 025-R) Valdorf, v návaznosti na přeměnu
dílů 2 a 3 na nové ZSJ.

Okres 3202 Klatovy
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555797 Běšiny, s účinností od 10.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 00333 6 Kozí na díly: díl 1 ZSJ 00333 6 1 Kozí díl 1, který patří do části obce 00333 6 Kozí a leží na k.ú. 60333 3 Kozí, se mění na
díl 0 ZSJ 00333 6 0 Kozí, díl 2 ZSJ 00333 6 2 Kozí díl 2, který patřil do části obce 00331 0 Běšiny a ležel rovněž na k.ú. 60333 3 Kozí,
se ruší a slučuje se do dílu 0 ZSJ 00333 6 0 Kozí, přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 00333 6 9 Kozí díl 9, aby zůstala zachována
vazba k SLDB 2001 (původní kód se zapisuje do položek KODZ01+KZ01+DIL01). Díl 2 byl vytvořen v rámci územní přípravy SLDB
2001 v lednu 2001 pro přesah budovy č.p. 63 z části obce Běšiny na k.ú. Kozí, nyní byla potvrzena příslušnost do části obce Kozí (došlo
ke změně nebo opravě).
V okrese 3202 Klatovy, v obci 556068 Dlažov, s účinností od 10.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění
ZSJ 02634 4 0 Miletice na díly: díl 1 ZSJ 02634 4 1 Miletice díl 1 patří do části obce 02634 4 Miletice, leží na k.ú. 62634 1 Miletice u
Dlažova a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 02634 4 2 Miletice díl 2 je nový, patří do části obce 02633 6 Dlažov a leží na k.ú.
62634 1 Miletice u Dlažova. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 84, která podle údajů obce tvoří přesah zástavby části obce Dlažov přes
hranice k.ú.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 06586 2 1 (UO 010-P) Zastávka na díly: díl 1 ZSJ 06586 2 1 (UO 010-P) Zastávka díl 1, který patřil do části obce 40586 8 Klatovy
III a ležel na k.ú. 66579 7 Klatovy, se z větší části mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32767 1 0 (UO 051-V) Obchodní zóna, s novou charakteristikou UO, západní dříve nezastavěná část se slučuje do ZSJ a ZSJ dílu 30883 8 0 (UO 043-O) Pod elektrárnou (nový název Domažlické předměstí), tato zástavba je nová, v roce 2001 neexistovala, díl 2 ZSJ 06586 2 2 (UO 010-P) Zastávka díl 2, který patří do části
obce 40587 6 Klatovy IV a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy, se mění na díl 0 ZSJ 06586 2 0 (UO 010-P) Zastávka (současně se mění název
dílu), v návaznosti na změnu dílu 1 na novou ZSJ.
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V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 2 ZSJ 06586 2 2 (UO 010-P) Zastávka díl 2 na nový název ZSJ 06586 2 0 (UO 010-P) Zastávka, v návaznosti na přeměnu dílu 1 na samostatnou ZSJ.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 06591 9 0 (UO 015-P) Pod Borem na díly: díl 1 ZSJ 06591 9 1 (UO 015-P) Pod Borem díl 1, který patřil do části obce 40585 0 Klatovy II a ležel na k.ú. 66579 7 Klatovy, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32769 7 0 (UO 053-P) Pod Borem-U spravedlnosti, díl 2 ZSJ
06591 9 2 (UO 015-P) Pod Borem díl 2, který patří do části obce 40586 8 Klatovy III a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy, se mění na díl 0 ZSJ
06591 9 2 (UO 015-P) Pod Borem (současně se mění název ZSJ dílu), v návaznosti na změnu dílu 1 na novou ZSJ.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 2 ZSJ 06591 9 2 (UO 015-P) Pod Borem díl 2 na nový název ZSJ dílu 06591 9 0 (UO 015-P) Pod Borem, v návaznosti na
změnu dílu 1 na novou ZSJ.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 06593 5 (UO 017-N) Pihovice-Čertovka na díly: díl 1 ZSJ 06593 5 1 (UO 017-N) Pihovice-Čertovka díl 1, který patřil do části obce
40579 5 Chaloupky a ležel na k.ú. 66579 7 Klatovy, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32770 1 0 (UO 054-N) Chaloupky, díl 2 ZSJ 06593
5 2 (UO 017-N) Pihovice-Čertovka díl 2, který patří do části obce 40582 5 Pihovice a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy, se mění na díl 0 ZSJ
06593 5 0 (UO 017-N) Pihovice (současně se mění název ZSJ i ZSJ dílu), v návaznosti na změnu dílu 1 na novou ZSJ.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 06594 3 (UO 018-N) Čínov-Lažánky na díly: díl 1 ZSJ 06594 3 1 (UO 018-N) Čínov-Lažánky díl 1, který patří do části obce 40578
7 Čínov a leží na k.ú. 66579 7 Klatovy, se mění na díl 0 ZSJ 06594 3 0 (UO 018-N) Čínov (současně se mění název ZSJ i ZSJ dílu),
díl 2 ZSJ 06594 3 2 (UO 018-N) Čínov-Lažánky díl 2, který patřil do části obce 40581 7 Lažánky, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32771
9 0 (UO 055-N) Lažánky.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 19790 4 (UO 027-N) Kvaslice-Vítkovice na díly: díl 1 ZSJ 19790 4 1 (UO 027-N) Kvaslice-Vítkovice díl 1, který patří do části obce
40583 3 Kvaslice a leží na k.ú. 79790 1 Kvaslice, se mění na díl 0 ZSJ 19790 4 1 (UO 027-N) Kvaslice (současně se mění název ZSJ i
ZSJ dílu), díl 2 ZSJ 19790 4 2 (UO 027-N) Kvaslice-Vítkovice díl 2, který patřil do části obce 40584 1 Vítkovice a ležel na k.ú. 79790 1
Kvaslice, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32772 7 0 (UO 056-N) Vítkovice.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 15760 1 (UO 040-N) Střeziměř na díly: díl 1 ZSJ 15760 1 1 (UO 040-N) Střeziměř díl 1, který patří do části obce 15760 1 Střeziměř
a leží na k.ú. 57760 8 Střeziměř, se mění na díl 0 ZSJ 15760 1 0 (UO 040-N) Střeziměř (současně se mění název ZSJ dílu), díl 2 ZSJ
15760 1 2 (UO 040-N) Střeziměř díl 2, který patřil do části obce 40627 9 Dobrá Voda a ležel na k.ú. 75760 8 Střeziměř, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32773 5 0 (UO 057-N) Dobrá Voda.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 555771 Klatovy, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 1 ZSJ 15760 1 1 (UO 040-N) Střeziměř díl 1 na nový název ZSJ dílu 15760 1 0 (UO 040-N) Střeziměř, v návaznosti na změnu
dílu 2 na novou ZSJ.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 557153 Sušice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 15974 3 (UO 015-N) Volšovy na díly: díl 1 ZSJ 15974 3 1 (UO 015-N) Volšovy díl 1, který patří do části obce 15974 3 Volšovy a leží na k.ú. 75974 1 Dolní Staňkov, se mění na díl 0 ZSJ 15974 3 0 (UO 015-N) Volšovy (současně se mění název ZSJ dílu), díl 2 ZSJ
15974 3 2 (UO 015-N) Volšovy díl 2, který patřil do části obce 40618 0 Stráž a ležel na k.ú. 75974 1 Dolní Staňkov, se mění na novou
ZSJ a ZSJ díl 32775 1 0 (UO 029-N) Stráž.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 557153 Sušice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 1 ZSJ 15974 3 1 (UO 015-N) Volšovy díl 1 na nový název ZSJ dílu 0 ZSJ 15974 3 0 (UO 015-N) Volšovy, v návaznosti na
změnu dílu 2 na novou ZSJ.

Okres 3203 Plzeň-město
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 12223 8 (UO 026-O) Pod Homolkou na díly: díl 1 ZSJ 12223 8 1 (UO 026-O) Pod Homolkou díl 1, který patřil do části obce dílu
40634 1 Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany) a ležel na k.ú. 72198 1 Plzeň, se mění na novou ZSJ 32931 2 0 (UO 106-O) Staré Slovany-západ. díl 2 ZSJ 12223 8 2 (UO 026-O) Pod Homolkou díl 2, který patří do části obce dílu 40632 5 Doudlevce (Plzeň 2-Slovany) a
leží na k.ú. 72198 1 Plzeň, se mění na díl 0 ZSJ 12223 8 0 (UO 026-O) Pod Homolkou (současně se mění název dílu).
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ dílu 2 ZSJ 12223 8 2 (UO 026-O) Pod Homolkou díl 2 na nový název 12223 8 0 (UO 026-O) Pod Homolkou, v návaznosti na
změnu dílu 1 na samostatnou ZSJ. Název ZSJ je podle polohy pod vrchem Homolka, který leží na jih v sousední ZSJ. Proto tento název
přebírá původní díl 2, který leží přímo pod vrchem Homolkou, nikoliv původní díl 1, který leží dále na sever. Kromě toho se zde nachází
ulice Pod Homolkou.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 12227 1 (UO 030-O) Sídliště Slovany na díly: díl 1 ZSJ 12227 1 1 (UO 030-O) Sídliště Slovany díl 1, který patřil do části obce
dílu 40633 3 Lobzy (Plzeň 2-Slovany) a ležel na k.ú. 72198 1 Plzeň, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32933 1 0 (UO 108-O) Sídliště
Slovany-sever, díl 2 ZSJ 12227 1 2 (UO 030-O) Sídliště Slovany díl 2, který patří do části obce dílu 40634 1 Východní Předměstí (Plzeň
2-Slovany) a leží na k.ú. 72198 1 Plzeň, se mění na díl 0 ZSJ 12227 1 0 (UO 030-O) Sídliště Slovany (současně se mění název dílu).
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ dílu 2 ZSJ 12227 1 2 (UO 030-O) Sídliště Slovany díl 2 na nový název 12227 1 0 (UO 030-O) Sídliště Slovany, v návaznosti
na změnu dílu 1 na samostatnou ZSJ. Název ZSJ není potřeba měnit na Sídliště Slovany-jih apod., protože tvoří hlavní část sídliště
(5485 obyv. z celkového počtu 7380 obyv. 2001).
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 12228 9 (UO 031-O) Petřín na díly: díl 1 ZSJ 12228 9 1 (UO 031-O) Petřín díl 1, který patřil do části obce dílu 12229 7 Božkov a
ležel na k.ú. 72198 1 Plzeň, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32940 1 0 (UO 115-O) Petřín-východ, díl 2 ZSJ 12228 9 2 (UO 031-O)
Petřín díl 2, který patřil do části obce dílu 40633 3 Lobzy (Plzeň 2-Slovany) a ležel na k.ú. 72198 1 Plzeň, se mění na díl 0 ZSJ 12228 9
(UO 031-O) Petřín-západ (současně se mění název ZSJ i ZSJ dílu).
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V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 12229 7 (UO 032-O) Božkov na díly: díl 1 ZSJ 12229 7 1 (UO 032-O) Božkov díl 1, který patří do části obce dílu 12229 7 Božkov
a leží na k.ú. 72229 4 Božkov, se mění na díl 0 ZSJ 12229 7 0 (UO 032-O) Božkov (současně se mění název dílu ZSJ), díl 2 ZSJ 12229
7 2 (UO 032-O) Božkov díl 2, který patřil do části obce dílu 40633 3 Lobzy (Plzeň 2-Slovany) a ležel na k.ú. 72229 4 Božkov, se mění na
novou ZSJ a ZSJ díl 32934 7 0 (UO 109-O) Vyšehrad-Na vyhlídce.
V okrese 3203 Plzeň-město, v obci 554791 Plzeň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ dílu 1 ZSJ 12229 7 1 (UO 032-O) Božkov díl 1 na nový název ZSJ dílu 12229 7 0 (UO 032-O) Božkov, v návaznosti na změnu
dílu 2 na samostatnou ZSJ.

Okres 3204 Plzeň-jih
V okrese 3204 Plzeň-jih, v obci 557587 Blovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 00574 6 (UO 005-O) Za řekou na díly: díl 1 ZSJ 00574 6 1 (UO 005-O) Za řekou díl 1, který patří do části obce 40645 7 Blovice a
leží na k.ú. 60573 5 Blovice, se mění na díl 0 ZSJ 00574 6 0 (UO 005-O) Za řekou (současně se mění název dílu), v návaznosti na zrušení dílu 2, díl 2 ZSJ 00574 6 2 (UO 005-O) Za řekou díl 2, který patřil do části obce 00576 2 Bohušov a ležel na k.ú. 60573 5 Blovice,
se ruší a slučuje se do dílu 1, přitom se mění příslušnost do část obce: dříve Bohušov, nově Blovice. Díl 2 by vytvořen při územní přípravě SLDB 2001, s účinností k 15.1.2001 (předtím neexistoval) na základě informace o příslušnosti budov do části obce Bohušov, která
však byla nespíš chybná (i když byla pravdivá v roce 1930 - tzv. Blovický Bohušov). Díl se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 00574 6 9 (UO
005-O) Za řekou díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001.
V okrese 3204 Plzeň-jih, v obci 557587 Blovice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 00574 6 1 (UO 005-O) Za řekou díl 1 na nový název 00574 6 0 (UO 005-O) Za řekou, v návaznosti na zrušení dílu 2.

Okres 4101 Cheb
V okrese 4101 Cheb, v obci 554481 Cheb, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
05108 0 (UO 027-R) Jesenická přehrada na díly: díl 1 ZSJ 05108 0 1 (UO 027-R) Jesenická přehrada díl 1, která patří do části obce
05107 1 Dřenice a leží na k.ú. 65107 9 Dřenice u Chebu, se mění na díl 0 ZSJ 05108 0 0 (UO 027-R) Jesenická přehrada, v návaznosti
na změnu dílu 2 na samostatnou ZSJ, díl 2 ZSJ 05108 0 2 (UO 027-R) Jesenická přehrada díl 2, který patřil do části obce 12372 2 Podhrad a ležel na k.ú. 65107 9 Dřenice u Chebu, se mění na novou ZSJ 32790 5 0 (UO 056-O) Podhrad-východ.
V okrese 4101 Cheb, v obci 554481 Cheb, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
dílu 05108 0 1 (UO 027-R) Jesenická přehrada díl 1 na nový název 05108 0 0 (UO 027-R) Jesenická přehrada, v návaznosti na změnu
dílu 2 na samostatnou ZSJ.

Okres 4102 Karlovy Vary
V okrese 4102 Karlovy Vary, v obci 555215 Jáchymov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 30193 1 (UO 010-L) Vršek na díly: díl 1 ZSJ 30193 1 1 (UO 010-L) Vršek díl 1, který patří do části obce 30193 1 Vršek a
leží na k.ú. 65643 7 Jáchymov, se mění na díl 0 ZSJ 30193 1 0 (UO 010-L) Vršek (současně se mění název ZSJ dílu), v návaznosti na
zrušení dílu 2, díl 2 ZSJ 30193 1 2 (UO 010-L) Vršek díl 2, který patřil do části obce 40561 2 Jáchymov (ovšem chybně, správně má patřit do části obce 05644 8 Mariánská) a ležel na k.ú. 65643 7 Jáchymov, se ruší a slučuje do ZSJ a ZSJ dílu 05644 8 0 (UO 006-R) Mariánská. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB
2001 a 1991. Díl 2 byl vytvořen 15.1.2001 v rámci revize SLDB 2001 pro budovu č.p. 154,která nepatřila do části obce Vršek (to je pravda), ale prý patřila do části obce Jáchymov (to je nesmysl, protože správně patří do části obce Mariánská).
V okrese 4102 Karlovy Vary, v obci 555215 Jáchymov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ dílu 30193 1 1 (UO 010-L) Vršek díl 1 na nový název 30193 1 0 (UO 010-L) Vršek, v návaznosti na zrušení dílu 2.
V okrese 4102 Karlovy Vary, v obci 555428 Ostrov, s účinností od 10.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 11587 8 0 (UO 007) Park oddechu na díly: díl 1 ZSJ 11587 8 1 (UO 007) Park oddechu díl 1 patří do části obce 40563 9
Ostrov, leží na k.ú. 71588 3 Ostrov nad Ohří a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 11587 8 2 (UO 007) Park oddechu díl 2 je nový, patří do části obce 06487 4 Kfely a leží na k.ú. 71588 3 Ostrov nad Ohří. Nový díl se vytváří pro dvě budovy (rodinné domy) č.p. 47 a
č.p. 50, které tvoří přesah zástavby části obce Kfely přes hranice k.ú.

Okres 4201 Děčín
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
02507 1 (UO 016-O) Vilsnice na díly: díl 1 ZSJ 02507 1 1 (UO 016-O) Vilsnice díl 1, který patří do části obce 40733 0 Děčín XII-Vilsnice
a leží na k.ú. 62507 8 Vilsnice, se mění na díl 0 ZSJ 02507 1 0 (UO 016-O) Vilsnice (přitom se mění název dílu ZSJ), díl 2 ZSJ 02507 1
2 (UO 016-O) Vilsnice díl 2, který patřil do části obce 40751 8 Děčín XXV-Chmelnice a ležel na k.ú. 62507 8 Vilsnice, se mění na novou
ZSJ 32800 6 0 (UO 073-O) Chmelnice.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
dílu 02507 1 1 (UO 016-O) Vilsnice díl 1 na nový název 02507 1 0 (UO 016-O) Vilsnice, v návaznosti na změnu dílu 2 na samostatnou
ZSJ.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
02512 7 (UO 021-O) Popovice na díly: díl 1 ZSJ 02512 7 1 (UO 021-O) Popovice díl 1, který patří do části obce 40750 0 Děčín XXIIIPopovice (je svým vymezením totožný s touto městskou čtvrtí) a leží na k.ú. 62514 1 Podmokly, se mění na díl 0 ZSJ 02512 7 0 (UO
021-O) Popovice (přitom se mění název dílu ZSJ), díl 2 ZSJ 02512 7 2 (UO 021-O) Popovice díl 2, který patřil do části obce 40749 6
Děčín XXII-Václavov (byl svým vymezením totožný s touto městskou čtvrtí) a ležel na k.ú. 62514 1 Podmokly, se mění na novou ZSJ a
ZSJ díl 32802 2 0 (UO 075-O) Václavov, díl 3 ZSJ 02512 7 3 (UO 021-O) Popovice díl 3, který patřil do části obce 40727 5 Děčín VILetná a ležel na k.ú. 62514 1 Podmokly, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32803 1 0 (UO 076-O) Letná-Lovosická.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
dílu 02512 7 1 (UO 021-O) Popovice díl 1 na nový název 02512 7 0 (UO 021-O) Popovice, v návaznosti na změnu dílů 2 a 3 na samostatné ZSJ.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
02524 1 (UO 033-O) Bělá na díly: díl 1 ZSJ 02524 1 1 (UO 033-O) Bělá díl 1, který patří do části obce 40731 3 Děčín X-Bělá a leží na
k.ú. 62524 8 Bělá u Děčína, se mění na díl 0 ZSJ 02524 1 0 (UO 033-O) Bělá (přitom se mění název dílu ZSJ), díl 2 ZSJ 02524 1 2 (UO
033-O) Bělá díl 2, který patřil do části obce 40746 1 Děčín XIX-Čechy (byl svým vymezením totožný s touto městskou čtvrtí) a ležel na
k.ú. 62524 8 Bělá u Děčína, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32804 9 0 (UO 077-O) Čechy.
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V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
dílu 02524 1 1 (UO 033-O) Bělá díl 1 na nový název 02524 1 0 (UO 033-O) Bělá, v návaznosti na změnu dílu 2 na samostatnou ZSJ.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
02530 5 (UO 039-N) Prostřední Žleb na díly: díl 1 ZSJ 02530 5 1 (UO 039-N) Prostřední Žleb díl 1, který patří do části obce 40742 9
Děčín XV-Prostřední Žleb a leží na k.ú. 62530 2 Prostřední Žleb, se mění na díl 0 ZSJ 02530 5 0 (UO 039-N) Prostřední Žleb (přitom se
mění název dílu ZSJ), díl 2 ZSJ 02530 5 2 (UO 039-N) Prostřední Žleb díl 2, který patřil do části obce 40732 1 Děčín XI-Horní Žleb a ležel na k.ú. 62530 2 Prostřední Žleb, se ruší a slučuje do ZSJ 30990 7 0 (UO 065-N) Horní Žleb. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001. Díl 2 vznikl k 15.1.2001 pro přesah dvou budov přes hranice ZSJ v
rámci téhož k.ú., místo toho, aby byla posunuta hranice ZSJ, protože není vůbec žádný důvod, aby ZSJ Prostřední Žleb a Horní Žleb byly vymezeny jinak, nežli části obce Děčín XV-Prostřední Žleb a Děčín XI-Horní Žleb, když leží na stejném k.ú.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
dílu 02530 5 1 (UO 039-N) Prostřední Žleb díl 1 na nový název 02530 5 0 (UO 039-N) Prostřední Žleb, v návaznosti na zrušení dílu 2.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
01419 2 (UO 048-N) Březiny na díly: díl 1 ZSJ 01419 2 1 (UO 048-N) Březiny díl 1, který patří do části obce 40735 6 Děčín XXVIIBřeziny a leží na k.ú. 61419 0 Březiny u Děčína, se mění na díl 0 ZSJ 01419 2 0 (UO 048-N) Březiny (přitom se mění název dílu ZSJ),
díl 2 ZSJ 01419 2 2 (UO 048-N) Březiny díl 2, který patřil do části obce 40734 8 Děčín XXVI-Bechlejovice (byl svým vymezením totožný
s touto městskou čtvrtí) a ležel na k.ú. 61419 0 Březiny u Děčína, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32805 7 0 (UO 078-N) Bechlejovice.
V okrese 4201 Děčín, v obci 562335 Děčín, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
dílu 01419 2 1 (UO 048-N) Březiny díl 1 na nový název 01419 2 0 (UO 048-N) Březiny, v návaznosti na změnu dílu 2 na samostatnou
ZSJ.

Okres 4202 Chomutov
V okrese 4202 Chomutov, v obci 563102 Kadaň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 06182 4 (UO 015-N) Zásada u Kadaně na díly: díl 1 ZSJ 06182 4 1 (UO 015-N) Zásada u Kadaně díl 1, který patřil do části obce
40793 3 Meziříčí a ležel na k.ú. 66182 1 Zásada u Kadaně, se mění na novou ZSJ 32813 8 0 (UO 035-N) Meziříčí, díl 2 ZSJ 06182 4 2
(UO 015-N) Zásada u Kadaně díl 2, který patří do části obce 06182 4 Zásada u Kadaně a leží na k.ú. 66182 1 Zásada u Kadaně, se
mění na díl 0 ZSJ 06182 4 0 (UO 015-N) Zásada u Kadaně (přitom se mění název dílu ZSJ).
V okrese 4202 Chomutov, v obci 563102 Kadaň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 06182 4 2 (UO 015-N) Zásada u Kadaně díl 2 na nový název 06182 4 0 (UO 015-N) Zásada u Kadaně, v návaznosti na změnu
dílu 1 na samostatnou ZSJ.
V okrese 4202 Chomutov, v obci 563102 Kadaň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 06185 9 (UO 018-N) Prunéřov na díly: díl 1 ZSJ 06185 9 1 (UO 018-N) Prunéřov díl 1, který patří do části obce 06185 9 Prunéřov
a leží na k.ú. 66186 4 Prunéřov, se mění na díl 0 ZSJ 06185 9 0 (UO 018-N) Prunéřov (přitom se mění název dílu ZSJ), díl 2 ZSJ 06185
9 2 (UO 018-N) Prunéřov díl 2, který patřil do části obce 40794 1 Nová Víska a ležel na k.ú. 66186 4 Prunéřov, se mění na novou ZSJ a
ZSJ díl 32814 6 0 (UO 036-N) Nová Víska.
V okrese 4202 Chomutov, v obci 563102 Kadaň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 06185 9 1 (UO 018-N) Prunéřov díl 1 na nový název 06185 9 0 (UO 018-N) Prunéřov, v návaznosti na změnu dílu 2 na samostatnou ZSJ.
V okrese 4202 Chomutov, v obci 563285 Perštejn, s účinností od 10.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 11937 7 0 Černýš na díly: díl 1 ZSJ 11937 7 1 Černýš díl 1 patří do části obce 11937 7 Černýš, leží na k.ú. 71937 4 Černýš a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 11937 7 2 Černýš díl 2 je nový, patří do části obce 11940 7 Perštejn a leží na k.ú.
71937 4 Černýš. Nový díl se vytváří pro skupinu budov č.p. 300-303, případně další, které představují přesah zástavby části obce Perštejn na k.ú. Černýš.
V okrese 4202 Chomutov, v obci 563323 Radonice, s účinností od 10.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 18245 1 0 Vojnín na díly: díl 1 ZSJ 18245 1 1 Vojnín díl 1 patří do části obce 18245 1 Vojnín, leží na k.ú. 78245 9 Vojnín a
je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 18245 1 2 Vojnín díl 2 je nový, patří do části obce 18247 8 Sedlec u Radonic a leží na k.ú.
78245 9 Vojnín. Nový díl se vytváří pro dvě osamocené budovy č.p. 1 a č.e. 1 při jižní hranici k.ú, které podle údajů obce patří do části
obce Sedlec u Radonic.

Okres 4203 Litoměřice
V okrese 4203 Litoměřice, v obci 564567 Litoměřice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
členění ZSJ 08542 1 (UO 001-O) Litoměřice-historické jádro na díly: díl 1 ZSJ 08542 1 1 (UO 001-O) Litoměřice-historické jádro díl 1,
který patří do části obce 40898 1 Litoměřice-Město a leží na k.ú. 68542 9 Litoměřice, zůstává beze změny, díl 2 ZSJ 08542 1 2 (UO
001-O) Litoměřice-historické jádro díl 2, který patřil do části obce 40899 9 Za nemocnicí a ležel na k.ú. 68542 9 Litoměřice, se mění na
novou ZSJ 32986 0 0 (UO 038-O) Biskupství, díl 3 ZSJ 08542 1 3 (UO 001-O) Litoměřice-historické jádro díl 3, který patřil do části obce
08545 6 Předměstí a ležel na k.ú. 68542 9 Litoměřice, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32987 8 0 (UO 039-O) Historické jádro-západ a
současně se druhý polygon tohoto dílu (ve východní části ZSJ) vyčleňuje jako nový díl 2 ZSJ 08542 1 2 (UO 001-O) Litoměřicehistorické jádro díl 2, který patří do části obce 08545 6 Předměstí a leží na k.ú. 68542 9 Litoměřice (od dřívějšího dílu 2 se liší tím, že
nemá vyplněny položky KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991, protože díl nebyl
v minulosti samostatně vymezen).

Okres 5101 Česká Lípa
V okrese 5101 Česká Lípa, v obci 561835 Mimoň, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 30958 3 (UO 013-Z) Bohatická strana na díly: díl 1 ZSJ 30958 3 1 (UO 013-Z) Bohatická strana díl 1, který patří do části obce 40704 6 Mimoň IV a leží na k.ú. 69525 4 Mimoň, se mění na díl 0 ZSJ 30958 31 (UO 013-Z) Bohatická strana (přitom se mění název
ZSJ dílu), díl 2 ZSJ 30958 3 2 (UO 013-Z) Bohatická strana díl 2, který patřil do části obce 40705 4 Mimoň V a ležel na k.ú. 69525 4
Mimoň, se ruší a slučuje do ZSJ dílu 30953 2 1 (UO 008-O) U nádraží díl 1. Díl 2 vznikl k 15.1.2001 pro přesah několika budov přes
hranice ZSJ v rámci téhož k.ú., místo toho, aby byla posunuta hranice ZSJ, a proto se ruší, ale současně se převádí na zaniklý díl ZSJ
30953 2 9 (UO 008-O) U nádraží díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na
SLDB 2001.

391

V okrese 5101 Česká Lípa, v obci 561835 Mimoň s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 30958 3 1 (UO 013-Z) Bohatická strana díl 1 na nový název ZSJ dílu 30958 3 0 (UO 013-Z) Bohatická strana, v souvislosti se
zrušením dílu 2.

Okres 5103 Liberec
V okrese 5103 Liberec, v obci 563889 Liberec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 08242 2 (UO 040-L) Harcovské polesí na díly: díl 1 ZSJ 08242 2 1 (UO 040-L) Harcovské polesí díl 1, který patří do části obce
40873 5 Liberec XV-Starý Harcov a leží na k.ú. 68239 0 Starý Harcov, se mění na díl 0 ZSJ 08242 2 1 (UO 040-N) Harcovské polesí
(přitom se mění název ZSJ i ZSJ dílu), díl 2 ZSJ 08242 2 2 (UO 040-L) Harcovské polesí díl 2, který patřil do části obce 40874 3 Liberec XVI-Nový Harcov a ležel na k.ú. 68239 0 Starý Harcov, se mění na novou ZSJ 32818 9 0 (UO 099-N) Nový Harcov.
V okrese 5103 Liberec, v obci 563889 Liberec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 08981 8 (UO 065-N) Karlov pod Ještědem na díly: díl 1 ZSJ 08981 8 1 (UO 065-N) Karlov pod Ještědem díl 1, který patřil do části obce 40888 3 Liberec XXXIII-Machnín a ležel na k.ú. 68982 3 Machnín, se ruší a slučuje do ZSJ 08982 6 0 (UO 066-N) Machnín, díl 2
ZSJ 08981 8 2 (UO 065-N) Karlov pod Ještědem díl 2, který patří do části obce 40887 5 Liberec XXXV-Karlov pod Ještědem a leží na
k.ú. 68982 3 Machnín, se mění na díl 0 ZSJ 08981 8 0 (UO 065-N) Karlov pod Ještědem (přitom se mění název ZSJ dílu), která je svým
vymezením shodná s částí Díl 1 představoval pouze rozptýlenou zástavbu budov z části obce Machnín, navíc ve dvou oddělených polygonech. Pro jeho začlenění do ZSJ Karlov pod Ještědem není důvod. Proto se převádí na zaniklý díl ZSJ 08982 6 9 (UO 066-N) Machnín díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na
SLDB 2001 a 1991.
V okrese 5103 Liberec, v obci 563889 Liberec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 2 ZSJ 08981 8 2 (UO 065-N) Karlov pod Ještědem díl 2 na nový název ZSJ 08981 8 0 (UO 065-N) Karlov pod Ještědem,
v návaznosti na zrušení dílu 1, čímž se ZSJ stává svým vymezením shodná s částí obce (městskou čtvrtí).

Okres 5203 Náchod
V okrese 5203 Náchod, v obci 573990 Česká Skalice, s účinností od 10.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří
členění ZSJ 02169 5 0 Malá Skalice na díly: díl 1 ZSJ 02169 5 1 Malá Skalice díl 1 patří do části obce 02169 5 Malá Skalice, leží na
k.ú. 62169 2 Malá Skalice a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 02169 5 2 Malá Skalice díl 2 je nový, patří do části obce 02168 7
Česká Skalice a leží na k.ú. 62169 2 Malá Skalice. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 829, která podle údajů obce a MV (Adresa) patří
do části obce Česká Skalice a představuje pokračování souvislé zástavby ulice Havlíčkova v části obce Česká Skalice přes hranice k.ú.
na sousední k.ú. Malá Skalice.
V okrese 5203 Náchod, v obci 573868 Náchod, s účinností od 10.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ 10128 1 0 (UO 003) Plhov na díly: díl 1 ZSJ 10128 1 1 (UO 003) Plhov díl 1 patří do části obce 41037 3 Náchod, leží na k.ú.
70126 2 Náchod a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 10128 1 2 (UO 003) Plhov díl 2 je nový, patří do části obce 10129 0 Babí
a leží na k.ú. 70126 2 Náchod. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 204, která tvoří přesah souvislé zástavby části obce Babí přes hranice
k.ú. na sousední k.ú. Náchod.
V okrese 5203 Náchod, v obci 573868 Náchod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 10128 1 (UO 003-O) Plhov na díly: díl 1 ZSJ 10128 1 1 (UO 003-O) Plhov díl 1 , který patří do části obce 41037 3 Náchod a leží na
k.ú. 70126 2 Náchod, se mění na díl 0 ZSJ 10128 1 0 (UO 003-O) Plhov (současně se mění název dílu), díl 2 ZSJ 10128 1 2 (UO 003O) Plhov díl 2, který patří do části obce 10129 0 Babí a leží na k.ú. 70126 2 Náchod, se mění na díl 2 nově vytvořené ZSJ 2 ZSJ 32834
1 2 (UO 031-O) Plhov-východ díl 2, kde tvoří přesah části obce Babí přes hranice k.ú.
V okrese 5203 Náchod, v obci 573868 Náchod, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 10128 1 1 (UO 003-O) Plhov díl 1 na nový název 10128 1 0 (UO 003-O) Plhov v důsledku převedení dílu 2 do nově vytvořené
ZSJ.

Okres 5302 Pardubice
V okrese 5302 Pardubice, v obci 555134 Pardubice, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
členění ZSJ 11765 0 (UO 001-O) Pardubice-historické jádro na díly: díl 1 ZSJ 11765 0 1 (UO 001-O) Pardubice-historické jádro díl 1,
který patřil do části obce 41064 1 Zámek a ležel na k.ú. 71765 7 Pardubice, se mění na novou ZSJ 32906 1 0 (UO 082-O) Zámek,
shodnou s částí obce (městskou čtvrtí) Zámek, díl 2 ZSJ 11765 0 2 (UO 001-O) Pardubice-historické jádro díl 2, který patří do části obce
41058 6 Pardubice-Staré Město, se mění na díl 1 11765 0 1 (UO 001-O) Pardubice-Staré Město díl 1 (současně se mění název ZSJ i
ZSJ dílu), díl 3 ZSJ 11765 0 3 (UO 001-O) Pardubice-historické jádro díl 3, který patřil do části obce 41062 4 Bílé Předměstí (Pardubice
I) a ležel na k.ú. 71765 7 Pardubice, se mění na novou ZSJ 32907 0 0 (UO 083-O) Labská, díl 4 ZSJ 11765 0 4 (UO 001-O) Pardubicehistorické jádro díl 4, který patřil do části obce 41552 9 Zelené Předměstí (Pardubice I) a ležel na k.ú. 71765 7 Pardubice, se z větší části (západní polygon) mění na novou ZSJ 32908 8 0 (UO 084-O) Zimní stadion, z menší části (jižní polygon) se mění na nový díl 2 ZSJ
11765 0 2 (UO 001-O) Pardubice-Staré Město díl 2 (současně se mění název ZSJ a ZSJ dílu).

Okres 5303 Svitavy
V okrese 5303 Svitavy, v obci 578347 Litomyšl, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 08567 7 (UO 001-O) Litomyšl-střed na díly: díl 1 ZSJ 08567 7 1 (UO 001-O) Litomyšl-střed díl 1, který patří do části obce 41115 9
Litomyšl-Město a leží na k.ú. 68567 4 Litomyšl, se mění na díl 0 ZSJ 08567 7 0 (UO 001-O) Litomyšl-střed (současně se mění název
ZSJ dílu), díl 2 ZSJ 08567 7 2 (UO 001-O) Litomyšl-střed díl 2, který patřil do části obce 08569 3 Zahájí a ležel na k.ú. 68567 4 Litomyšl,
se ruší a slučuje do ZSJ 08569 3 0 (UO 003-O) Zahájí, kde se přeměňuje na zaniklý díl 9 ZSJ 08569 3 9 (UO 003-O) Zahájí díl 2. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001 a 1991.
Pro existenci dílu 2 není důvod, protože hranici mezi ZSJ Litomyšl-střed a ZSJ zahájí je možno malou úpravou ztotožnit s hranicí mezi
částmi obce Litomyšl-Město a Zahájí, a tím zjednodušit a zpřehlednit členění města.
V okrese 5303 Svitavy, v obci 578347 Litomyšl, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 1 ZSJ 08567 7 1 (UO 001-O) Litomyšl-střed díl 1 na nový název ZSJ díl 0 ZSJ 08567 7 0 (UO 001-O) Litomyšl-střed, v souvislosti se zrušením dílu 2.
V okrese 5303 Svitavy, v obci 578444 Moravská Třebová, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
ruší členění ZSJ 09880 9 1 (UO 001-O) Moravská Třebová-střed na díly: díl 1 ZSJ 09880 9 1 (UO 001-O) Moravská Třebová-střed díl
1, která patří do části obce 41118 3 Město a leží na k.ú. 69880 6 Moravská Třebová, se mění na díl 0 ZSJ 09880 9 0 (UO 001-O) Moravská Třebová-střed (současně se mění název ZSJ dílu), díl 2 ZSJ 09880 9 2 (UO 001-O) Moravská Třebová-střed díl 2, který patřil do
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části obce 41119 1 Předměstí a ležel na k.ú. 69880 6 Moravská Třebová, se mění na novou ZSJ 32918 5 0 (UO 017-O) Josefské Předměstí.
V okrese 5303 Svitavy, v obci 578444 Moravská Třebová, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ dílu 1 ZSJ 09880 9 1 (UO 001-O) Moravská Třebová-střed díl 1 na nový název ZSJ díl 0 ZSJ 09880 9 0 (UO 001-O)
Moravská Třebová-střed, s ohledem na převedení dílu 2 na novou ZSJ.

Okres 5304 Ústí nad Orlicí
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 580511 Lanškroun, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 07894 8 (UO 003-O) Třešňovské Předměstí na díly: díl 1 ZSJ 07894 8 1 (UO 003-O) Třešňovské Předměstí díl 1, který
patřil do části obce 07893 0 Ostrovské Předměstí a ležel na k.ú. 67892 9 Lanškroun, se mění na novou ZSJ 32921 5 0 (UO 018-O)
Třešňovecká, díl 2 ZSJ 07894 8 2 (UO 003-O) Třešňovské Předměstí díl 2, který patří do části obce 07895 6 Žichlínské Předměstí a leží
na k.ú. 67892 9 Lanškroun, se mění na díl 0 ZSJ 07894 8 0 (UO 003-O) Třešňovské Předměstí (současně se mění název dílu).
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 580511 Lanškroun, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ 07894 8 2 (UO 003-O) Třešňovské Předměstí díl 2 na nový název ZSJ dílu 07894 8 0 (UO 003-O) Třešňovské Předměstí, s ohledem na převedení dílu 1 na novou ZSJ.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
ruší členění ZSJ 18829 8 (UO 008-Z) Dráby na díly: díl 1 ZSJ 18829 8 1 (UO 008-Z) Dráby díl 1, který patří do části obce 18825 5 Litomyšlské Předměstí a leží na k.ú. 78822 8 Vysoké Mýto, se mění na díl 0 ZSJ 18829 8 1 (UO 008-Z) Dráby, přitom se mění název ZSJ
dílu a současně se mění jeho vymezení - jednak se přičleňují nové budovy v ulici-UVP Dráby (dříve ZSJ 18825 5 1 (UO 004-O) Litomyšlské Předměstí díl 1), jednak se naopak vyčleňuje díl 2, který se zbytkem ZSJ nijak nesouvisí, díl 2 ZSJ 18829 8 2 (UO 008-Z) Dráby díl 2, který patřil do části obce 18824 7 Choceňské Předměstí a ležel na k.ú. 78822 8 Vysoké Mýto, se mění na novou ZSJ 32925 8 0
(UO 025-N) Spálenec.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
mění název ZSJ dílu 18829 8 1 (UO 008-Z) Dráby díl 1 na nový název 18829 8 0 (UO 008-O) Dráby.Název se mění s ohledem na
upřesněné vymezení ZSJ a s ohledem na převedení dílu 2 na novou ZSJ.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
ruší členění ZSJ 18824 7 (UO 003-O) Choceňské Předměstí na díly: díl 1 ZSJ 18824 7 1 (UO 003-O) Choceňské Předměstí díl 1, který patří do části obce 18824 7 Choceňské Předměstí a leží na k.ú. 78822 8 Vysoké Mýto, se mění na díl 0 ZSJ 18824 7 1 (UO 003-O)
Choceňské Předměstí-sever (současně se mění název ZSJ a ZSJ dílu), díl 2 ZSJ 18824 7 2 (UO 003-O) Choceňské Předměstí díl 2,
který patřil do části obce 41150 7 Pražské Předměstí a ležel na k.ú. 78822 8 Vysoké Mýto, se mění na novou ZSJ 32926 6 0 (UO 026O) Pražské Předměstí-východ.
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
ruší členění ZSJ 18826 3 (UO 005-O) Pražské Předměstí na díly: díl 1 ZSJ 18826 3 1 (UO 005-O) Pražské Předměstí I díl 1, který patřil do části obce 18825 5 Litomyšlské Předměstí a ležel na k.ú. 78822 8 Vysoké Mýto, se mění na novou ZSJ 32927 4 0 (UO 027-O) Litomyšlské Předměstí-západ, díl 2 ZSJ 18826 3 2 (UO 005-O) Pražské Předměstí I díl 2, který patří do části obce 41150 7 Pražské
Předměstí a leží na k.ú. 78822 8 Vysoké Mýto, se mění na díl 0 ZSJ 18826 3 0 (UO 005-O) Pražské Předměstí-jih (současně se mění
název ZSJ a ZSJ dílu).
V okrese 5304 Ústí nad Orlicí, v obci 581186 Vysoké Mýto, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se
ruší členění ZSJ 18825 5 1 (UO 004-O) Litomyšlské Předměstí na díly: díl 1 ZSJ 18825 5 1 (UO 004-O) Litomyšlské Předměstí díl 1,
který patří do části obce 18825 5 Litomyšlské Předměstí a leží na k.ú. 78822 8 Vysoké Mýto, se mění na díl 0 ZSJ 18825 5 1 (UO 004O) Litomyšlské Předměstí-východ (současně se mění název ZSJ a ZSJ dílu), díl 2 ZSJ 18825 5 2 (UO 004-O) Litomyšlské Předměstí díl
2, který patřil do části obce 18824 7 Choceňské Předměstí a ležel na k.ú. 78822 8 Vysoké Mýto, se mění na novou ZSJ 32928 1 0 (UO
028-O) Choceňské Předměstí-jih.

Okres 6102 Jihlava
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 15790 2 (UO 034-N) Antonínův Důl na díly: díl 1 ZSJ 15790 2 1 (UO 034-N) Antonínův Důl díl 1, který patří do části obce 15790 2
Antonínův Důl a leží na k.ú. 75790 0 Antonínův Důl, se mění na díl 0 ZSJ 15790 2 1 (UO 034-N) Antonínův Důl (současně se mění název dílu), díl 2 ZSJ 15790 2 2 (UO 034-N) Antonínův Důl díl 2, který patří do části obce 41232 5 Červený Kříž a leží na k.ú. 75790 0 Antonínův Důl, se mění na novou ZSJ 32850 2 0 (UO 057-N) Červený Kříž.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 586846 Jihlava, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 15790 2 1 (UO 034-N) Antonínův Důl díl 1 na nový název 15790 2 0 (UO 034-N) Antonínův Důl, v důsledku přeměny dílu 2 na
novou ZSJ.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 588024 Telč, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
16557 3 (UO 004-O U nádraží na díly: díl 1 ZSJ 16557 3 1 (UO 004-O) U nádraží díl 1, který patří do části obce 41238 4 Telč-Podolí a
leží na k.ú. 76554 6 Telč, se mění na díl 0 ZSJ 16557 3 0 (UO 004-O U nádraží (současně se mění název dílu), díl 2 ZSJ 16557 3 2 (UO
004-O) U nádraží díl 2, který patřil do části obce 41239 2 Telč-Štěpnice a ležel na k.ú. 76554 6 Telč, se ruší a slučuje do ZSJ 16556 5 0
(UO 003-O) Na myslibořské cestě, kde vytváří zaniklý díl 16556 5 9 (UO 003-O) Na myslibořské cestě díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazby na SLDB 2001 a 1991.
V okrese 6102 Jihlava, v obci 588024 Telč, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
dílu 16557 3 1 (UO 004-O) U nádraží díl 1 na nový název 16557 3 0 (UO 004-O) U nádraží, v důsledku zrušení dílu 2.

Okres 6103 Pelhřimov
V okrese 6103 Pelhřimov, v obci 547492 Pelhřimov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 15692 2 (UO 056-N) Jelcovy Lhotky na díly: díl 1 ZSJ 15692 2 1 (UO 056-N) Jelcovy Lhotky díl 1, který patří do části obce
15692 2 Jelcovy Lhotky a leží na k.ú. 75692 0 Jelcovy Lhotky, se mění na díl 0 ZSJ 15692 2 0 (UO 056-N) Jelcovy Lhotky (současně se
mění název dílu), díl 2 ZSJ 15692 2 2 (UO 056-N) Jelcovy Lhotky díl 2, který patřil do části obce 40430 6 Kocourovy Lhotky a ležel na
k.ú. 75692 0 Jelcovy Lhotky, se mění na novou ZSJ 32953 3 0 (UO 076-N) Kocourovy Lhotky.
V okrese 6103 Pelhřimov, v obci 547492 Pelhřimov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ dílu 15692 2 1 (UO 056-N) Jelcovy Lhotky díl 1 na nový název 15692 2 0 (UO 056-N) Jelcovy Lhotky, v důsledku přeměny
dílu 2 na novou ZSJ.
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Okres 6104 Třebíč
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
16975 7 (UO 003-O) Stařečka na díly: díl 1 ZSJ 16975 7 1 (UO 003-O) Stařečka díl 1, který patří do části obce 16975 7 Stařečka a leží
na k.ú. 76973 8 Třebíč, se mění na díl 0 ZSJ 16975 7 0 (UO 003-O) Stařečka (současně se mění název ZSJ dílu), díl 2 ZSJ 16975 7 2
(UO 003-O) Stařečka díl 2, který patřil do části obce 41253 8 Horka-Domky a ležel na k.ú. 76973 8 Třebíč, se mění na novou ZSJ
32960 6 0 (UO 043-O) Pod Strážnou horou.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
dílu 16975 7 1 (UO 003-O) Stařečka díl 1 na nový název 16975 7 0 (UO 003-O) Stařečka, v souvislosti s převedením dílu 2 na novou
ZSJ.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
16979 0 (UO 007-O) Nové Dvory-východ na díly: díl 1 ZSJ 16979 0 1 (UO 007-O) Nové Dvory-východ díl 1, který patří do části obce
41252 0 Nové Dvory a leží na k.ú. 76973 8 Třebíč, se mění na díl 0 ZSJ 16979 0 1 (UO 007-O) Nové Dvory-východ (současně se mění
název ZSJ dílu), díl 2 ZSJ 16979 0 2 (UO 007-O) Nové Dvory-východ díl 2, který patřil do části obce 41255 4 Nové Město, ležel na k.ú.
76973 8 Třebíč a tvořil dva prostorově oddělené polygony, se mění na dvě nové ZSJ: ZSJ 32963 1 0 (UO 046-O) Brněnská a ZSJ 32964
9 0 (UO 047-O) Modřínová. Kromě toho se z toho dílu vyčleňuje nová ZSJ 32962 2 0 (UO 045-O) Sídliště Na Kopcích pro zcela novou
bytovou zástavbu.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
dílu 16979 0 1 (UO 007-O) Nové Dvory-východ díl 1 na nový název 16979 0 0 (UO 007-O) Nové Dvory-východ, v souvislosti s převedením dílu 2 na nové ZSJ.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
16987 1 (UO 015-O) U trati na díly: díl 1 ZSJ 16987 1 1 (UO 015-O) U trati díl 1, který patří do části obce 16985 4 Borovina a leží na
k.ú. 76988 6 Řípov, se mění na díl 0 ZSJ 16987 1 0 (UO 015-O) Sídliště Za Rybníkem (současně se mění název ZSJ i ZSJ dílu), díl 2
ZSJ 16987 1 2 (UO 015-O) U trati díl 2, který patřil do části obce 16988 9 Řípov a ležel na k.ú. 76988 6 Řípov, se ruší a slučuje do ZSJ
16988 9 0 (UO 016-N) Řípov, která patří do části obce 16988 9 Řípov a leží na k.ú. 76988 6 Řípov. Současně se převádí na zaniklý díl 9
ZSJ 16988 9 9 (UO 016-N) Řípov díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na
SLDB 2001. Díl 2 byl vytvořen k 15.1.2001 pro přesah přes hranice ZSJ, ale v rámci k.ú. i části obce Řípov, místo toho, aby byla upravena hranice ZSJ, proto se nyní ruší.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ
16991 9 (UO 019-O) Podklášteří na díly: díl 1 ZSJ 16991 9 1 (UO 019-O) Podklášteří díl 1, který patří do části obce 16991 9 Podklášteří a leží na k.ú. 76991 6 Podklášteří, se mění na díl 0 ZSJ 16991 9 0 (UO 019-O) Podklášteří (současně se mění název ZSJ dílu), díl 2
ZSJ 16991 9 2 (UO 019-O) Podklášteří díl 2, který patřil do části obce 41254 6 Zámostí a ležel na k.ú. 76991 6 Podklášteří, se mění na
novou ZSJ 32961 4 0 (UO 044-O) Židovská čtvrť.
V okrese 6104 Třebíč, v obci 590266 Třebíč, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ
dílu 16991 9 1 (UO 019-O) Podklášteří díl 1 na nový název 16991 9 0 (UO 019-O) Podklášteří, v souvislosti s převedením dílu 2 na novou ZSJ.

Okres 6203 Brno-venkov
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 584002 Tišnov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 03670 6 (UO 024-N) Hajánky na díly: díl 1 ZSJ 03670 6 1 (UO 024-N) Hajánky díl 1, který patří do části obce 03670 6 Hajánky a leží na k.ú. 63671 1 Hájek u Tišnova, se mění na díl 0 ZSJ 03670 6 0 (UO 024-N) Hajánky (přitom se mění název ZSJ dílu), díl 2
ZSJ 03670 6 2 (UO 024-N) Hajánky díl 2, který patřil do části obce 03671 4 Hájek a ležel na k.ú. 63671 1 Hájek u Tišnova, se ruší a slučuje do ZSJ 03671 4 0 (UO 025-N) Hájek. Současně se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 03671 4 9 (UO 025-N) Hájek díl 9. Dosavadní kód
zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001. Díl 2 byl vytvořen k 15.1.2001 pro přesah
přes hranice ZSJ, ale v rámci k.ú. i části obce Hájek, místo toho, aby byla upravena hranice ZSJ, proto se nyní ruší.
V okrese 6203 Brno-venkov, v obci 584002 Tišnov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ dílu 03670 6 1 (UO 024-N) Hajánky díl 1 na nový název 03670 6 0 (UO 024-N) Hajánky, v návaznosti na zrušení dílu 2, čímž
se ZSJ stává svým vymezením shodná s částí obce.

Okres 6206 Vyškov
V okrese 6206 Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 18864 6 (UO 008-O) Brňany-Křečkovice na díly: díl 1 ZSJ 18864 6 1 (UO 008-O) Brňany-Křečkovice díl 1, který patří do části obce 41267 8 Brňany a leží na k.ú. 78857 1 Vyškov, se mění na díl 0 ZSJ 18864 6 0 (UO 008-O) Brňany (současně se mění název ZSJ i
ZSJ dílu), díl 2 ZSJ 18864 6 2 (UO 008-O) Brňany-Křečkovice díl 2, který patří do části obce 41268 6 Křečkovice a leží na k.ú. 78857 1
Vyškov, se mění na novou ZSJ 32866 9 0 (UO 037-O) Křečkovice, která je svým vymezením shodná s částí obce Křečkovice. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazby na SLDB 2001 a 1991,
díl 3 ZSJ 18864 6 3 (UO 008-O) Brňany-Křečkovice díl 3, který patřil do části obce 41270 8 Vyškov-Předměstí a ležel na k.ú. 78857 1
Vyškov, se ruší a slučuje do ZSJ 18860 3 0 (UO 004-O) Marchanické Předměstí, kde vytváří zaniklý díl 18860 3 9 (UO 004-O) Marchanické Předměstí díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001. Díl 3
byl vytvořen uměle k 25.2.2001 pro přesah přes hranice ZSJ, místo toho, aby byla upravena hranice ZSJ, proto se nyní ruší.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 18870 1 (UO 014-O) U nádraží na díly: díl 1 ZSJ 18870 1 1 (UO 014-O) U nádraží díl 1, který patří do části obce 41269 4 VyškovMěsto a leží na k.ú. 78857 1 Vyškov, se mění na díl 0 ZSJ 18870 1 0 (UO 014-O) U nádraží (současně se mění název ZSJ dílu), díl 2
ZSJ 18870 1 2 (UO 014-O) U nádraží díl 2, který patřil do části obce 41270 8 Vyškov-Předměstí a ležel na k.ú. 78857 1 Vyškov, se mění
na novou ZSJ 32867 7 0 (UO 038-O) Havlíčkova. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazby na SLDB 2001 a 1991.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 18870 1 1 (UO 014-O) U nádraží na nový název 18870 1 0 (UO 014-O) U nádraží, v důsledku přeměny dílu 2 na novou ZSJ.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 18871 9 (UO 015-O) Sídliště Hraničky na díly: díl 1 18871 9 1 (UO 015-O) Sídliště Hraničky díl 1, který patří do části obce 18875 1
Dědice a leží na k.ú. 78857 1 Vyškov, se mění na díl 0 ZSJ 18871 9 1 (UO 015-O) Sídliště Hraničky (současně se mění název ZSJ i ZSJ
dílu), díl 2 ZSJ 18871 9 2 (UO 015-O) Sídliště Hraničky díl 2, který patřil do části obce 1269 4 Vyškov-Město a ležel na k.ú. 78857 1
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Vyškov, se ruší a slučuje do ZSJ 18873 5 2 (UO 017-O) Za nádražím díl 2 - nově 18873 5 0 (UO 017-O) Za nádražím, kde vytváří zaniklý díl 18873 5 9 (UO 017-O) Za nádražím díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazby na SLDB 2001 a 1991, díl 3 18871 9 3 (UO 015-O) Sídliště Hraničky díl 3, který patřil do
části obce 18869 7 Nosálovice a ležel na k.ú. 78857 1 Vyškov, se ruší a slučuje do ZSJ 18869 7 0 (UO 013-O) Nosálovice, kde vytváří
zaniklý díl 18869 7 9 (UO 013-O) Nosálovice díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazby na SLDB 2001 a 1991. Díly byly v minulosti velmi nespolehlivě rozlišovány a nemohou
sloužit ke srovnatelnosti dat. Na území dílu 2 je pouze jediný bytový dům, který by měl patřit do sídliště, v dílu 3 jsou takové domy tři.
Ostatní zástavba do sídliště nepatří a je vhodnější ji sloučit se sousedními ZSJ (tím se mj. i zvýší srovnatelnost dat).
V okrese 6206 Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 18871 9 1 (UO 015-O) Sídliště Hraničky díl 1, na nový název 18871 9 0 (UO 015-O) Sídliště Hraničky, v důsledku zrušení dílů
2 a 3.
V okrese 6206 Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 18873 5 (UO 017-O) Za nádražím na díly: díl 1 ZSJ 18873 5 1 (UO 017-O) Za nádražím díl 1, který patřil do části obce 18875 1
Dědice a ležel na k.ú. 78857 1 Vyškov, se mění na novou ZSJ a ZSJ díl 32868 5 0 (UO 039-O) Na Hraničkách. Dosavadní kód zůstává
zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazby na SLDB 2001 a 1991, díl 2 ZSJ 18873 5
2 (UO 017-O) Za nádražím díl 2, který patří do části obce 41269 4 Vyškov-Město a leží na k.ú. 78857 1 Vyškov, se mění na díl 0 ZSJ
18873 5 0 (UO 017-O) Za nádražím (současně se mění název ZSJ dílu).
V okrese 6206 Vyškov, v obci 592889 Vyškov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 18873 5 2 (UO 017-O) Za nádražím díl 2 na nový název 18873 5 0 (UO 017-O) Za nádražím, v důsledku přeměny dílu 1 na
novou ZSJ.

Okres 7104 Přerov
V okrese 7104 Přerov, v obci 511382 Přerov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 13493 7 (UO 023-D) Letiště na díly: díl 1 ZSJ 13493 7 1 (UO 023-D) Letiště díl 1, který patří do části obce 41425 5 Přerov I-Město
a leží na k.ú. 73471 3 Přerov, se mění na díl 0 ZSJ 13493 7 1 (UO 023-D) Letiště (přitom se mění název dílu ZSJ), díl 2 ZSJ 13493 7 2
(UO 023-D) Letiště díl 2, který patřil do části obce 41428 0 Přerov VIII-Henčlov a ležel na k.ú. 73471 3 Přerov, se mění na novou ZSJ
32875 8 0 (UO 050-N) Výmyslov-jih, přitom není třeba tento díl převádět na zaniklý díl, protože vznikl až k 1.6.2005 a při SLDB 2001 ani
1991 neexistoval.
V okrese 7104 Přerov, v obci 511382 Přerov, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název
ZSJ dílu 13493 7 1 (UO 023-D) Letiště díl 1, na nový název 13493 7 0 (UO 023-D) Letiště, v důsledku přeměnění dílu 2 na novou ZSJ.

Okres 7202 Uherské Hradiště
V okrese 7202 Uherské Hradiště, v obci 592005 Uherské Hradiště, s účinností (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší
členění ZSJ 17293 6 (UO 010-O) Dukla na díly: díl 1 ZSJ 17293 6 1 (UO 010-O) Dukla díl 1, který patřil do části obce 17292 8 Mařatice
a ležel na k.ú. 77292 5 Mařatice, se ruší a slučuje do ZSJ 32096 0 0 Zápověď, díl 2 ZSJ 17293 6 2 (UO 010-O) Dukla díl 2, který patří
do části obce 41261 9 Uherské Hradiště a leží na k.ú. 77292 5 Mařatice, se mění na díl 0 ZSJ 17293 6 0 (UO 010-O) Na Rybníku (současně se mění název ZSJ i ZSJ dílu). Díly byly vytvořeny k 1.1.2004 (nemají vazbu na SLDB 2001 ani 1991).

Okres 8102 Frýdek-Místek
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 598810 Třinec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 17094 1 (UO 006-P) U Tyrky na díly: díl 1 ZSJ 17094 1 1 (UO 006-P) U Tyrky díl 1, který patří do části obce 41320 8 Staré
Město a leží na k.ú. 77089 2 Třinec, se mění na díl 0 ZSJ 17094 1 0 (UO 006-P) U Tyrky (přitom se mění název dílu ZSJ), díl 2 ZSJ
17094 1 2 (UO 006-P) U Tyrky díl 2, který patřil do části obce 17100 0 Kanada a ležel na k.ú.77089 2 Třinec, se ruší a slučuje do dílu 1.
Přitom se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 17094 1 9 (UO 006-P) U Tyrky díl 9. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách
KODZ01+KZ01+DIL01, které vyjadřují vazbu na SLDB 2001. Díl 2 byl vytvořen 15.1.2001 pro dvě budovy (nejsou to budovy pro bydlení,
takže díl není obydlený), u nichž byla informace, že tvoří přesah přes hranice k.ú. Údaje KN to nepotvrzují.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 598810 Třinec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění
název ZSJ dílu 1 ZSJ 17094 1 1 (UO 006-P) U Tyrky díl 1 na nový název ZSJ dílu 17094 1 0 (UO 006-P) U Tyrky, v důsledku zrušení
dílu 2.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 598810 Třinec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění ZSJ 17100 0 (UO 012-O) Kanada na díly: díl 1 ZSJ 17100 0 1 (UO 012-O) Kanada díl 1, který patří do části obce 17100 0 Kanada
a leží na k.ú. 77101 5 Konská, se mění na díl 0 ZSJ 17100 0 0 (UO 012-O) Kanada (přitom se mění název dílu ZSJ), díl 2 ZSJ
17100 0 2 (UO 012-O) Kanada díl 2, který patřil do části obce 17101 8 Konská a ležel na k.ú. 77101 5 Konská, se mění na novou ZSJ
32882 1 0 (UO 047-N) Konská-jih. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazby na SLDB 2001 a 1991.
V okrese 8102 Frýdek-Místek, v obci 598810 Třinec, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se mění název ZSJ dílu 17100 0 1 (UO 012-O) Kanada díl 1 na nový název 17100 0 0 (UO 012-O) Kanada, v důsledku přeměnění dílu 2 na novou
ZSJ.

Okres 8103 Karviná
V okrese 8103 Karviná, v obci 598917 Karviná, s účinností od 20.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se ruší členění
ZSJ 06386 0 (UO 005-O) Zahradní na díly: díl 1 ZSJ 06386 0 1 (UO 005-O) Zahradní díl 1, který patří do části obce 41338 1 Fryštát a
leží na k.ú. 66382 4 Karviná-město, se mění na díl 0 ZSJ 06386 0 0 (UO 005-O) Nádražní-Zahradní (přitom se mění název ZSJ i ZSJ
dílu), díl 2 06386 0 2 (UO 005-O) Zahradní díl 2, který patřil do části obce 41341 1 Nové Město a ležel na k.ú. 66382 4 Karviná-město,
se mění na novou ZSJ 32887 1 0 (UO 047-O) Luční-Sametová. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ01+KZ01+DIL01 a
KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazby na SLDB 2001 a 1991.
V okrese 8103 Karviná, v obci 598917 Karviná, s účinností od 10.2.2011 (pracovní účinnost, v rámci revize ZSJ a SO) se vytváří členění ZSJ 06400 9 0 (UO 019) Nemocnice na díly: díl 1 ZSJ 06400 9 1 (UO 019) Nemocnice díl 1 patří do části obce 41342 9 Ráj, leží
na k.ú. 66398 1 Ráj a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 06400 9 2 (UO 019) Nemocnice díl 2 je nový, patří do části obce
41338 1 Fryštát a leží na k.ú. 66398 1 Ráj. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 56/83 v ulici Fryštátská, která je podle KN zrušená, ale
podle údajů obce a MV (Adresa) patří do části obce Fryštát.
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Změny souřadnic definičních bodů
Byly doplněny souřadnice definičních bodů všech nových dílů ZSJ a některých dalších dílů ZSJ, kde dosavadní definiční bod se ocitl na území nového dílu
ZSJ nebo kde došlo v souvislosti s údržbou a aktualizací soustavy souřadnic definičních bodů ZSJ dílů ke změně polohy jeho definičního bodu.

Aktualizace dat o výměře
Byly aktualizovány odhadnuté výměry ZSJ dílů dle GIS (VYMERU), na základě hodnot výměr k.ú. podle údajů Zeměměřického úřadu k 31.12.2010 a podle
grafických vrstev RSO k 1.11.2011.

DÍLY ZSJ 12a
Popis změn v číselníku ZSJD.dbf se týká pouze změn v dílech, změny, které se týkají celé ZSJ (díl je nula), je uveden v podkapitole o ZSJ.

Změna v dílech ZSJ v obci Nelahozeves
V okrese 2106 Mělník, v obci 535079 Nelahozeves, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO), se mění
členění ZSJ 10277 6 Hleďsebe 2. díl a ZSJ 10280 6 Podhořany na díly: díl 1 ZSJ 10277 6 1 Hleďsebe 2. díl díl 1, který patří do části
obce 10277 6 Hleďsebe 2. díl a leží na k.ú. 70280 3 Podhořany, se mění na díl 0 ZSJ 10277 6 0 Hleďsebe 2. díl (současně se mění
název dílu), díl 2 ZSJ 10277 6 2 Hleďsebe 2. díl díl 2, který patřil do části obce 10279 2 Nelahozeves a ležel na k.ú. 70280 3 Podhořany, se mění na díl 2 ZSJ 10280 6 2 Podhořany díl 2 (současně se mění název dílu), díl 0 ZSJ 10280 6 0 Podhořany, který patří do
části obce 10280 6 Podhořany a leží na k.ú. 70280 3 Podhořany, se mění na díl 1 ZSJ 10280 6 1 Podhořany díl 1 (současně se mění
název dílu). Důvodem změny je skutečnost, že dva díly ZSJ Hleďsebe 2. díl netvořily souvislý celek, ale tvořily dva prostorově oddělené
polygony. To se nyní odstraňuje. Kódy a názvy ZSJ se nemění, mění se jenom jejich vymezení a počet obyvatel. Dosavadní kódy zůstávají zachovány v položkách KODZ11+KZ11+DIL11, KODZ01+ KZ01+DIL01 a KODZSL+KZSL+DILSL, které vyjadřují vazbu na SLDB
2011, 2001 a SLDB 1991.
Změny se provedou pouze v číselníku ZSJ dílů, protože číselník ZSJ neobsahuje vazby na části obce a části obce díly.
Změnila se příslušnost 3 ZSJ dílů do částí obce a částí obce dílů:
V okrese 4101 Cheb, v obci 554634 Luby, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO), se mění (opravuje)
příslušnost ZSJ dílu 08819 6 0 Luby II do části obce a části obce dílu: dříve 08814 5 Horní Luby, nově (správně) 08815 3 Luby. Jedná
se o opravu dlouhodobě existující a velmi těžko odstranitelné chyby, která byla způsobena zvláštní skutečností, že obec Schönbach
(nyní Luby), se před 2. světovou válkou skládala ze dvou územně nesouvislých celků, a to tzv. Schönbach 1. díl neboli Schönbach I
(shodný s dnešním k.ú. Luby I a současně s částí obce Luby) a Schönbach 2. díl neboli Schönbach II (shodný s dnešním k.ú. Luby II a
současně se ZSJ Luby II), které byly od sebe odděleny územím samostatné obce Horní Schönbach (shodným s dnešním k.ú. Horní Luby a současně s částí obce Horní Luby). ZSJ Luby II byla správně sčítána při SLDB 1970 (22 obyv.), při SLDB 1980 byla označena jako
podlimitní a proto byla nesčítaná a chybně byla sečtena do ZSJ 08814 0 Horní Luby, se kterou sousedí, ale do které nepatří, protože
má jinou příslušnost do části obce. Při SLDB 1991 byla ZSJ zrušena, ale byla sčítána jakožto díl 2 ZSJ 08814 0 2 Horní Luby díl 2, ale
chybně bylo uvedeno, že oba díly 1 i 2 patří do stejné části obce 08814 0 Horní Luby. V rámci územní přípravy SLDB 2001 byla ZSJ k
1.12.1999 obnovena z důvodu, že stále tvořila a tvoří samostatné k.ú. (do té doby tzv. "prázdné k.ú.), takže byla sčítána, ale chybně bylo
uvedeno, že patří do části obce Horní Luby. V rámci SLDB 2011 je zatím sčítána jako statistický obvod 304, ale dosud začleněný do
části obce 08814 0 Horní Luby a ZSJ 08814 0 0 Horní Luby (jako navrhovaný, ale nerealizovaný díl 2).
V okrese 4101 Cheb, v obci 554707 Nový Kostel, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO), se mění
(opravuje) příslušnost ZSJ dílu 10769 7 0 Lesná do části obce a části obce dílu: dříve 10768 9 Hrzín, nově (správně) 10770 1 Nový
Kostel. ZSJ měla vždy uvedenu příslušnost do části obce Hrzín, v roce 1970 a 2001 byla samostatně sčítanou ZSJ (14, resp. 4 obyv.), v
SLDB 1980 a 1991 ZSJ nebyla sčítána a byla sečtena do ZSJ 10768 9 0 Hrzín. Změna se provádí na základě oznámení pracoviště
ČSÚ, potvrzeného údaji Katastru nemovitostí (u dvou č.p. je navíc zapsána část obce Nový Kostel v adrese vlastníků bydlících v budově, co je spolehlivý údaj, na rozdíl od často nespolehlivého údaje o budově KN).
V okrese 8101 Bruntál, v obci 597520 Krnov, s účinností od 25.2.2012 (pracovní účinnost, v rámci údržby ZSJ a SO), se mění (opravuje příslušnost ZSJ dílu 32191 5 0 (UO 038-Z) Horky do části obce a části obce dílu: dříve 41306 2 Pod Bezručovým vrchem, nově
07477 2 Krásné Loučky. ZSJ 32191 5 0 (UO 038-Z) Horky byla vytvořena s účinností od 20.10.2000 v rámci územní přípravy SLDB
2001 z dílu 2 ZSJ 30488 3 2 (UO 024-Z) Kabátův kopec, z toho důvodu, že díl 2 ležel na k.ú. 67477 0 Krásné Loučky (a proto byl začleněn do části obce 07477 2 Krásné Loučky), kdežto díl 1 ležel na k.ú. 67473 7 Krnov-Horní Předměstí a patřil do části obce 41306 2 Pod
Bezručovým vrchem. Metodika územní přípravy SLDB vylučovala, aby ZSJ ležela ve dvou k.ú. Původní ZSJ 30488 3 (UO 024-Z) Kabátův kopec i oba její díly byly vytvořeny při SLDB 1980 jako urbanistický obvod, představující zemědělské plochy mimo zástavbu. V závěru územní přípravy SLDB 2001 bylo chybně oznámeno, že nová ZSJ 32191 5 0 (UO 038-Z) Horky patří do části obce 41306 2 Pod
Bezručovým vrchem a tato (chybná) informace byla provedena s účinností od 15.1.2001. Tato chyba se nyní opravuje. Přitom uvedená
ZSJ byla a je neobydlená, takže není potřeba dělat přepočty počtů obyvatel, ale jenom opravit začlenění ZSJ do administrativní struktury, což je velmi žádoucí (sjednotí se vymezení k.ú. a části obce Krásné Loučky).

DÍLY ZSJ 12b
Změny se provedou pouze v číselníku ZSJ dílů, nikoliv v číselníku ZSJ, protože v číselníku ZSJ není vazba na části obce a části obce díly. Popis změn v číselníku ZSJD.dbf se týká pouze změn v dílech, změny, které se týkají celé ZSJ (díl je nula), je uveden v podkapitole o ZSJ.
a) změny v důsledku administrativních změn:
V okrese 5101 Česká Lípa, v obci 561606 Horní Police, s účinností od 26.10.2012, v návaznosti na vytvoření nové části obce na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva, se vytváří členění ZSJ 04382 6 0 Horní Police na díly: díl 1 ZSJ 04382 6 0 Horní Police díl 1
patří do části obce 04382 6 Horní Police, leží na k.ú. 64382 3 Horní Police a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 04382 6 0 Horní
Police díl 2 je nový, patří do části obce 41592 8 Dvorsko a leží na k.ú. 64382 3 Horní Police. Nový díl se vytváří pro několik budoucích
budov v nově vytvořené lokalitě, která svým rozsahem zcela jistě nesplňuje kritéria pro vytvoření nové ZSJ a podle územního plánu i vyjádření obce zřejmě nebude splňovat ani v budoucnosti (jde o několik málo budov, i když prostorově oddělených).
b) změny v důsledku průběžné údržby RSO a ÚIR-ZSJ:
V okrese 2101 Benešov, v obci 530450 Postupice, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIRZSJ) se vytváří díl 3 ZSJ 10538 4 3 Pozov díl 3, který patří do části obce 10537 6 Nová Ves a leží na k.ú. 70538 1 Pozov.Nový díl se
vytváří pro dvě budovy č.p. 59 a 65, které tvoří přesah zástavby části obce Nová Ves na k.ú. Pozov na dvou různých, od sebe vzájemně
velice vzdálených místech, takže díl tvoří dva polygony. Západní polygon obsahuje velmi malou lokalitu Louže s č.p. 59 a dalšími dvěma
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budovami bez č.p. a k nim přiléhají lesní plochy U Louže. Východní polygon obsahuje budovu č.p. 65 a další dvě budovy, které jsou vidět na ortofoto, ale zatím nejsou zapsány v KN a které tvoří přesah souvislé zástavby malé lokality Leč,která patří do ZSJ 10537 6 0 Nová Ves a do části obce 10537 6 Nová Ves. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 727637,00, SY = 1084670,00 (podle západní části).
V okrese 2101 Benešov, v obci 530841 Týnec nad Sázavou, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby
RSO a ÚIR-ZSJ) se vytváří členění ZSJ 11866 4 0 Pecerady na díly: díl 1 ZSJ 11866 4 1 Pecerady díl 1 patří do části obce 11866 4
Pecerady, leží na k.ú. 71866 1 Pecerady a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 11866 4 2 Pecerady díl 2 patří do části obce
12558 17240 5 Zbořený Kostelec, leží na k.ú. 71866 1 Pecerady a je nový. Nový díl se vytváří pro dvě budovy č.p. 135 a 138, které tvoří
přesah souvislé zástavby části obce Zbořený Kostelec na k.ú. Pecerady na dvou různých, od sebe vzájemně dosti vzdálených místech,
takže díl tvoří dva polygony, které nelze spojit, protože mezi oběma budovami leží budova č.p. 172 z části obce Pecerady, přestože fyzicky tvoří rovněž přesah souvislé zástavby části obce Zbořený Kostelec na k.ú. Pecerady. Vedle budovy č.p. 138 je další, rozestavěná
budova v souvislém přesahu zástavby části obce Zbořený Kostelec, dá se však předpokládat, že existence RÚIAN zabrání tomu, aby
byla číslována z části obce Zbořený Kostelec a rozšířila tak nový díl. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 734081,00, SY =
1070741,00 (podle severní části).
V okrese 2101 Benešov, v obci 531049 Zvěstov, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIRZSJ) se vytváří členění ZSJ 08344 5 0 Laby na díly: díl 1 ZSJ 08344 5 1 Laby díl 1 patří do části obce 08344 5 Laby, leží na k.ú. 68344
2 Laby a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 08344 5 2 Laby díl 2 patří do části obce 08345 3 Libouň, leží na k.ú. 68344 2 Laby
a je nový. Nový díl se vytváří pro budovu č.e. 6, která tvoří přesah zástavby kolem velmi malé lokality Strašický Mlýn a spolu s ní patří do
části obce Libouň a nejde o chybu v identifikaci, ale o správný popis chybné reality, protože na k.ú. Laby se nachází ještě jedno č.e. 6
v části obce Laby a změnou části obce na Laby by vznikla duplicita. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 720739,00, SY =
1097410,00.
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 533955 Kutná Hora, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a
ÚIR-ZSJ) se vytváří členění ZSJ 32281 4 0 (UO 047-O) Benešova na díly: díl 1 ZSJ 32281 4 1 (UO 047-O) Benešova díl 1 patří do
části obce 07773 9 Hlouška, leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 32281 4 2 (UO 047-O) Benešova díl 2 je nový, patří do části obce 40219 2 Šipší a leží na k.ú. 67771 0 Kutná Hora. Nový díl se vytváří pro dvě budovy č.p. 70 a 71
(panelové bytové domy), patřící do Sídliště Šipší, které tvoří rozhodující část sousední ZSJ 30100 1 0 (UO 034-O) V Šipší a od kterého
jsou násilně oddělena hranicí mezi k.ú. 67797 3 Sedlec u Kutné Hory (kde leží ZSJ V Šipší) a k.ú. 67771 0 Kutná Hora (kde leží nově
vytvořený díl a dále také ZSJ 07798 4 0 (UO 029-O) Vilová čtvrť se shodnou částí obce Šipší, ale zcela odlišným typem zástavby). Vytvoření dílu umožní získat data, která lze přičíst k datům za ZSJ V Šipší pro vytváření podkladů pro revitalizaci Sídliště Šipší. Souřadnice
nového dílu ZSJ jsou: SX = 683591,00, SY = 1065256,00.
V okrese 2105 Kutná Hora, v obci 534510 Úžice, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIRZSJ) se ruší členění ZSJ 17583 8 Nechyba na díly: díl 1 ZSJ 17583 8 1 Nechyba díl 1 se mění na díl 0 ZSJ 17583 8 1 Nechyba, současně se mění název dílu, díl 2 17583 8 2 Nechyba díl 2 se ruší a slučuje se do dílu ZSJ a ZSJ dílu 17584 6 0 Radvanice, současně se
převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 17584 6 9 Radvanice díl 9, aby nezanikla vazba na SLDB 2001 a 2011, která je zapsána v položkách
KODZSJD01 a KODZSJD11. Díl 2 byl vytvořen 15.1.2001 v rámci územní přípravy SLDB 2001 na základě správné informace, že v ZSJ
Nechyba existuje duplicita dvou č.p. 33. Budova č.p. 33 v části obce Radvanice (pro kterou byl vytvořen díl) leží v souvislé zástavbě ZSJ
a části obce Nechyba, ale při hranici mezi ZSJ Nechyba a Radvanice. Zrušením dílu vznikne nepřirozený průběh hranice ZSJ, ale zjednoduší se členění obce (ZSJ Nechyba a Radvanice se stanou shodnými se stejnojmennými částmi obce) a zanikne velmi malá územní
jednotka, jejíž existence není nezbytná.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539325 Jesenice, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a
ÚIR-ZSJ) se vytváří členění ZSJ 32674 7 0 Jesenice-u Zdiměřic na díly: díl 1 ZSJ 32674 7 1 Jesenice-u Zdiměřic díl 1 patří do části
obce 05861 1 Jesenice, leží na k.ú. 65861 8 Jesenice u Prahy a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 32674 7 2 Jesenice-u Zdiměřic díl 2 patří do části obce 11328 0 Zdiměřice, leží na k.ú. 65861 8 Jesenice u Prahy a je nový. Nový díl se vytváří pro budovy č.p.
107 a 111, které představují součást souvislého přesahu zástavby lokality Zdiměřice na k.ú. Jesenice u Prahy, která tvoří ZSJ Jeseniceu Zdiměřic a která kromě obou uvedených budov patří do části obce Jesenice. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 736678,00, SY =
1056261,00.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539325 Jesenice, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a
ÚIR-ZSJ) se vytváří členění ZSJ 32675 5 0 Nad Kocandou na díly: díl 1 ZSJ 32675 5 1 Nad Kocandou díl 1 patří do části obce 11327
1 Osnice, leží na k.ú. 71327 9 Osnice a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 32675 5 2 Nad Kocandou díl 2 patří do části obce
11328 0 Zdiměřice, leží na k.ú. 71327 9 Osnice a je nový. Nový díl se vytváří pro budovy č.p. 85 a 86, které představují součást souvislého přesahu zástavby lokality Zdiměřice na k.ú. Osnice, která tvoří zastavěnou část ZSJ Nad Kocandou a která kromě obou uvedených
budov patří do části obce Jesenice. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 736205,00, SY = 1056140,00.
V okrese 2110 Praha-západ, v obci 539597 Psáry, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIRZSJ) se vytváří členění ZSJ 30022 5 0 Štědřík na díly: díl 1 ZSJ 30022 5 1 Štědřík díl 1 patří do části obce 13641 7 Dolní Jirčany, leží
na k.ú. 73641 4 Dolní Jirčany a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 30022 5 2 Štědřík díl 2 je nový, patří do části obce 13642 5
Psáry a leží na k.ú. 73641 4 Dolní Jirčany. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 149 (v ulici Psárská), která představuje přesah části obce
Psáry přes hranice k.ú. v souvislé zástavbě. Na k.ú. 73641 4 Dolní Jirčany se nachází jiná budova č.p. 149 (v ulici sídliště Štědřík), která
patří do části obce Dolní Jirčany. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 738416,00, SY = 1065256,00.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 545881 Jindřichův Hradec, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné
údržby RSO a ÚIR-ZSJ) se vytváří členění ZSJ 06063 1 0 (UO 012-Z) U Lišného dvora na díly: díl 1 ZSJ 06063 1 1 (UO 012-Z) U Lišného dvora díl 1 patří do části obce 40410 1 Jindřichův Hradec III, leží na k.ú. 66052 3 Jindřichův Hradec a je nový, díl 2 ZSJ 06063 1 2
(UO 012-Z) U Lišného dvora díl 2 patří do části obce 40411 0 Jindřichův Hradec IV, leží na k.ú. 66052 3 Jindřichův Hradec a je shodný
s dosavadním dílem 0. Díl 2 je z hlediska údržby číselníků pokračovatelem dosavadní ZSJ, protože sice patří do jiné části obce, ale zahrnuje několik budov (č.p. 116, 117, 143 a 373), ležících v západní části ZSJ na západ od řeky Nežárky. Naproti tomu díl 1 má sice
shodnou část obce s dosavadní nečleněnou ZSJ, ale jsou v něm pouze dvě budovy, a ty nejsou určeny k bydlení: č.p. 882 (objekt občanské vybavenosti) a č.p. 952 (víceúčelová budova). Souřadnice nového dílu (díl 1) ZSJ jsou: SX = 715508,00, SY = 1155030,00.
V okrese 3103 Jindřichův Hradec, v obci 547336 Třeboň, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO
a ÚIR-ZSJ) se ruší členění ZSJ 17023 2 (UO 001-O) Třeboň-střed na díly: díl 1 ZSJ 17023 2 1 (UO 001-O) Třeboň-střed díl 1 se mění
na díl 0 ZSJ 17023 2 0 (UO 001-O) Třeboň-střed, současně se mění název dílu, díl 2 ZSJ 17023 2 2 (UO 001-O) Třeboň-střed díl 2 se
ruší a slučuje se do dílu 1 ZSJ 17023 2 1 (UO 001-O) Třeboň-střed díl 1 (nově díl 0 ZSJ 17023 2 0 (UO 001-O) Třeboň-střed, současně
se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 17023 2 9 (UO 001-O) Třeboň-střed díl 9, aby nezanikla vazba na SLDB 2011, která je zapsána v položce KODZSJD11. Díl 2 byl vytvořen 20.2.2011 v rámci územní přípravy SLDB 2011 na základě informace, že budova č.e. 32 patří do čás-
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ti obce 40426 8 Třeboň II, tato informace byla nyní opravena s tím, že budova patří do části obce 40425 0 Třeboň I jako všechny ostatní
budovy dosavadního dílu 1.
V okrese 3107 Tábor, v obci 552534 Jistebnice, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIRZSJ) se vytváří díl 3 ZSJ 06117 4 3 Jistebnice díl 3, který patří do části obce 11228 3 Křivošín a leží na k.ú. 66117 1 Jistebnice. Nový
díl se vytváří pro budovu č.p. 16 (včetně okolních hospodářských budov a pozemků), která patří do části obce Křivošín (která leží na k.ú.
71230 2 Orlov u Jistebnice) jako prostorově oddělená samota na sousedním k.ú. Jistebnice, ale výrazně vzdálená od zástavby vlastního
sídla Jistebnice. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 742307,00, SY = 1109022,00.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 557153 Sušice, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIR-ZSJ)
se vytváří členění ZSJ 15969 7 0 (UO 010-N) Albrechtice na díly: díl 1 ZSJ 15969 7 1 (UO 010-N) Albrechtice díl 1 patří do části obce
15969 7 Albrechtice, leží na k.ú. 75969 4 Albrechtice u Sušice a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 15969 7 2 (UO 010-N) Albrechtice díl 2 patří do části obce 30219 8 Záluží, leží na k.ú. 75969 4 Albrechtice u Sušice a je nový. Nový díl se vytváří pro osamocenou budovu č.p. 24, která je velmi vzdálená od vlastní lokality Albrechtice, ale leží relativně blízko lokality Záluží, ovšem na jiném k.ú.
Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 818820,00, SY = 1131110,00.
V okrese 3202 Klatovy, v obci 557153 Sušice, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a ÚIR-ZSJ)
se vytváří členění ZSJ 15970 1 0 (UO 011-N) Milčice na díly: díl 1 ZSJ 15970 1 1 (UO 011-N) Milčice díl 1 patří do části obce 15970 1
Milčice, leží na k.ú. 75970 8 Milčice u Sušice a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 15970 1 2 (UO 011-N) Milčice díl 2 patří do
části obce 30219 8 Záluží, leží na k.ú. 75970 8 Milčice u Sušice a je nový. Nový díl se vytváří pro několik zemědělských budov (mezi nimi č.p. 23), které tvoří přesah zástavby lokality Záluží na k.ú. Milčice u Sušice. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 819009,00, SY =
1131055,00.
V okrese 3205 Plzeň-sever, v obci 559067 Kožlany, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a
ÚIR-ZSJ) se ruší členění ZSJ 03300 6 Hodyně na díly: díl 1 ZSJ 03300 6 1 Hodyně díl 1, se mění na díl 0 ZSJ 03300 6 1 Hodyně, současně se mění název dílu, díl 2 ZSJ 03300 6 2 Hodyně díl 2 se ruší a slučuje se do dílu 1 ZSJ 03300 6 1 Hodyně díl 1 (nově díl 0 ZSJ
03300 6 1 Hodyně), současně se převádí na zaniklý díl 9 ZSJ 03300 6 9 Hodyně díl 9, aby nezanikla vazba na SLDB 2001 a 2011, která
je zapsána v položkách KODZSJD01 a KODZSJD11. Díl 2 byl vytvořen 25.2.2001 v rámci územní přípravy SLDB 2001 na základě informace, že několik objektů ležících na k.ú. 63300 3 Hodyně u Dřevce patří do části obce 03296 4 Buček na sousedním k.ú. 03296 4
Buček. Číslování bylo buď změněno nebo opraveno, v každém případě přesah již neexistuje (budovy č.e. 3 a 4 patří do části obce Hodyně).
V okrese 4101 Cheb, v obci 538868 Pomezí nad Ohří, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a
ÚIR-ZSJ) se vytváří členění ZSJ 12556 3 0 Hraničná na díly: díl 1 ZSJ 12556 3 1 Hraničná díl 1 patří do části obce 12556 3 Hraničná,
leží na k.ú. 72556 1 Dolní Hraničná a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 12556 3 2 Hraničná díl 2 patří do části obce 12558 0
Pomezí nad Ohří a leží na k.ú. 72556 1 Dolní Hraničná. Nový díl se vytváří pro budovy č.p. 132 a 136 a další rozestavěné budovy, které
představují přesah přes hranice k.ú. ze zcela nové lokality rodinných domů, které patří do ZSJ 12559 8 0 Tůně a leží na k.ú. 72559 5
Tůně, ale jsou číslované z části obce 12558 0 Pomezí nad Ohří. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 893261,00, SY = 1020516,00.
V okrese 5201 Hradec Králové, v obci 569810 Hradec Králové, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby
RSO a ÚIR-ZSJ) se vytváří členění ZSJ 30346 1 0 (UO 038-O) Moravské Předměstí IV na díly: díl 1 ZSJ 30346 1 1 (UO 038-O) Moravské Předměstí IV díl 1 patří do části obce 40984 7 Třebeš, leží na k.ú. 64704 7 Třebeš a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ
30346 1 2 (UO 038-O) Moravské Předměstí IV díl 2 patří do části obce 04718 0 Nový Hradec Králové, leží na k.ú. 64704 7 Třebeš a je
nový. Nový díl se vytváří ze statistického obvodu 373, který zahrnuje budovy č.p. 1063, 1064, 1069 a 1070, které jsou součástí přesahujících panelových budov ze sousední ZSJ Moravské Předměstí VI, které patří do části obce Nový Hradec Králové a leží na k.ú. Nový
Hradec Králové. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 640284,00, SY = 1044927,00.
V okrese 5201 Hradec Králové, v obci 569810 Hradec Králové, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby
RSO a ÚIR-ZSJ) se vytváří členění ZSJ 12658 6 0 (UO 080-O) Věkoše na díly: díl 1 ZSJ 12658 6 1 (UO 080-O) Věkoše díl 1 patří do
části obce 12658 6 Věkoše, leží na k.ú. 72658 3 Věkoše a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 12658 6 2 (UO 080-O) Věkoše díl
2 patří do části obce 12655 1 Pouchov, leží na k.ú. 72658 3 Věkoše a je nový. Nový díl se vytváří pro budovu č.p. 439, která představuje
přesah části obce Pouchov přes k.ú. v souvislé zástavbě. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 640151,00, SY = 1040523,00.
V okrese 5201 Hradec Králové, v obci 569810 Hradec Králové, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby
RSO a ÚIR-ZSJ) se vytváří členění ZSJ 32140 1 0 (UO 070-O) Labská kotlina II-východ na díly: díl 1 ZSJ 32140 1 1 (UO 070-O) Labská kotlina II-východ díl 1 patří do části obce 40980 4 Hradec Králové, leží na k.ú. 64687 3 Hradec Králové a je považován za nový (tj.
bez vazby na SLDB 1991 a 2001), protože obsahuje pouze budovu tělocvičné jednoty č.p. 427, díl 2 ZSJ 32140 1 2 (UO 070-O) Labská
kotlina II-východ díl 2 patří do části obce 40982 1 Pražské Předměstí, leží na k.ú. 64687 3 Hradec Králové a je shodný s dosavadním
dílem 0, jehož příslušnost se mění z části obce 40980 4 Hradec Králové na nové 40982 1 Pražské Předměstí. Díl 2 se vytváří pro budovu č.p. 1381, která představuje přesah části obce Pražské Předměstí (sídliště Labská Kotlina II) a z hlediska časových řad je nástupcem
původní nečleněné ZSJ, která měla 98 obyvatel v roce 1991 a 95 obyvatel v roce 2001, kteří zřejmě bydleli v bytovém domě o 36 bytových jednotkách, nikoliv v budově tělocvičné jednoty. Souřadnice nového dílu (1) ZSJ jsou: SX = 641951,00, SY = 1043231,00. Upřesněné souřadnice dílu 2 ZSJ jsou: SX = 641966,00, SY = 1042987,00.
V okrese 5201 Hradec Králové, v obci 569810 Hradec Králové, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby
RSO a ÚIR-ZSJ) se vytváří členění ZSJ 32147 8 0 (UO 078-O) Moravské Předměstí VII na díly: díl 1 ZSJ 32147 8 1 (UO 078-O) Moravské Předměstí VII díl 1 patří do části obce 40984 7 Třebeš, leží na k.ú. 64704 7 Třebeš a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2
ZSJ 32147 8 2 (UO 078-O) Moravské Předměstí VII díl 2 patří do části obce 04718 0 Nový Hradec Králové, leží na k.ú. 64704 7 Třebeš a je nový. Nový díl se vytváří pro statistický obvod 377, který tvoří budova č.p. 1411, která představuje přesah části obce Nový Hradec Králové přes k.ú. ze sousední ZSJ Moravské Předměstí I v souvislé zástavbě. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou: SX = 640644,00,
SY = 1044462,00.
V okrese 6101 Havlíčkův Brod, v obci 568759 Chotěboř, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO
a ÚIR-ZSJ) se vytváří členění ZSJ 13598 4 0 (UO 018-N) Příjemky na díly: díl 1 ZSJ 13598 4 1 (UO 018-N) Příjemky díl 1 patří do části
obce 13598 4 Příjemky, leží na k.ú. 73598 1 Příjemky a je shodný s dosavadním dílem 0, díl 2 ZSJ 13598 4 2 (UO 018-N) Příjemky díl
2 je nový, patří do části obce 40950 2 Chotěboř a leží na k.ú. 73598 1 Příjemky. Nový díl se vytváří pro průmyslovou zástavbu mezi ulicemi Průmyslová a Sokolohradská, která patří do víceméně souvislé oblasti průmyslové zástavby, zahrnující ZSJ 05286 8 0 (UO 004-P)
U nádraží, nově vytvořený díl 2 a pokračuje dále do dílu 1 ZSJ 13598 4 0 (UO 018-N) Příjemky díl 1. Souřadnice nového dílu ZSJ jsou:
SX = 657385,00, SY = 1096469,00.
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V okrese 8105 Opava, v obci 506753 Háj ve Slezsku, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a
ÚIR-ZSJ) se ruší členění ZSJ 03649 8 Chabičov na díly: díl 1 ZSJ 03649 8 1 Chabičov díl 1, který patří do části obce 03649 8 Chabičov a leží na k.ú. 63649 5 Chabičov ve Slezsku, se mění na díl 0 ZSJ 03649 8 1 Chabičov (současně se mění název dílu), díl 2 ZSJ
03649 8 2 Chabičov díl 2, který patřil do části obce 41560 0 Háj ve Slezsku a ležel na k.ú. 63649 5 Chabičov ve Slezsku, se mění na
novou ZSJ 32995 9 0 Háj ve Slezsku.
Změna názvu ZSJ dílu:
V okrese 8105 Opava, v obci 506753 Háj ve Slezsku, s účinností od 15.12.2012 (pracovní účinnost, v rámci průběžné údržby RSO a
ÚIR-ZSJ) se mění název ZSJ dílu 1 ZSJ 03649 8 1 Chabičov díl 1 na nový název 03649 8 0 Chabičov, v návaznosti na změnu dílu 2
na samostatnou ZSJ.

DÍLY ZSJ 13a

Byly doplněny nové položky OB11, OB11OBV (obě představují počty obyvatel k 26.3.2011 ve vymezení k 1.1.2013 z údajů SLDB podle obvyklého pobytu)
a OB11TRV (podle trvalého pobytu).
Byly doplněny nové položky OBSL91, OBSL01,OBSL11,OBSL11OBV, OBSL11TRV. Nové položky obsahují počet obyvatel dílu (i zrušeného) při sčítání
1991 (OBSL91), 2001 (OBSL01) a 2011 podle obvyklého (OBSL11,OBSL11OBV) a trvalého (OBSL11TRV) pobytu ve vymezení ZSJ dílu při jednotlivých
sčítáních. Naproti tomu dosavadní položky OB91, OB01, OB11, OB11OBV a OB11TRV obsahují počty obyvatel přepočtené na administrativní členění
k 1.1.2013. V souboru ZSJ a ZSJ díly byly odstraněny položky OBZSJ91 A OBZSJ01 (celkový počet obyvatel v ZSJ při sčítání 1991 a 2001), které změnami
v dílech ztratily svůj původní smysl a byly nahrazeny novými položkami OBSL91 a OBSL01.
V souboru ZSJ dílů byla také odstraněna zastaralá položka DILY (pracovní položka,která v minulosti dokumentovala změny v dílech, ale nově se už nepoužívala a neaktualizovala).
Souřadnice definičních bodů jsou též v souboru SYXD.dbf, kde představují základ, od kterého jsou všechny souřadnice ostatních definičních kódů odvozeny.

OPRAVY
V souboru zmeny 97b.txt bylo uvedeno:
Byl opraven údaj o katastrálním území, na němž ZSJ leží, ve 2 případech:

Hůrka (v obci Olšovice, okres Prachatice, kód 08974) leží na KÚ Podeřiště (náleží do obce Malovice), nikoliv na KÚ Olšovice, /.../"
Správný název dotčené ZSJ (a části obce) je Hláska. V registru je název uveden správně, k chybě došlo pouze v doprovodném textu.

V textu zmeny 01b.txt je třeba opravit:
U dvou nově vzniklých částí obcí se upravuje účinnost (podle podkladů Ministerstva vnitra, v rámci přípravy publikování v Ústřední věstníku ČR):
KODOK,KODCOB,KC,NAZCOB,
3202 14900 4 Leč
3503 18247 8 Sedlec u Radonic

KODOB,KO/IČOB, NAZOB,změna (uvedeno->opraveno):
14901 2/531740 Skuhrov 16.10.2001->15.1.2002,
13828 2/563323 Radonice 1.1.2002-> 3.1.2002.

V textu zmeny 11b.txt/doc bylo uvedeno:"Název ZSJ 13082 6 0 (339 A-Z) Ďáblice-východ (dříve Ďáblice-východ A) se mění na nový název Nové Ďáblice-východ (odstranění duplicity názvu UO Ďáblice-východ od roku 1980)".
Správně mělo být uvedeno:"Název ZSJ 30637 1 0 (566 A-O) Ďáblice-východ (dříve Ďáblice-východ A) se mění na nový název Nové Ďáblice-východ (odstranění duplicity názvu UO Ďáblice-východ od roku 1980)".
Změna byla správně provedena v registrech i číselnících ZSJ, chyba je pouze v popisu změn.
V textu zmeny 12a.txt/doc byla uvedena oprava, v ní ale zůstala nepřesnost (bylo uvedeno číslo a název UO 566 A-O Ďáblice-východ A
místo správného 566-O Ďáblice-východ. Správná formulace opravy je tedy:
V textu zmeny11b.txt/doc bylo uvedeno: "Název ZSJ 13082 6 0 (339 A-Z) Ďáblice-východ (dříve Ďáblice-východ A) se mění na nový název
Nové Ďáblice-východ (odstranění duplicity názvu UO Ďáblice-východ od roku 1980)".
Správně mělo být uvedeno: "Název ZSJ 30637 1 0 (566-O) Ďáblice-východ se mění na nový název Nové Ďáblice-východ (odstranění duplicity názvu UO Ďáblice-východ od roku 1980)".
Změna byla správně provedena v registrech i číselnících ZSJ, chyba je pouze v popisu změn.
Oprava textu zmeny11b.txt/doc:
Při závěrečné redakci textu zmeny11b.txt/doc vypadla část textů, týkající se jedné hromadné změny v ÚTJ, ZSJ a ZSJ dílů:
1. Změny v důsledku zrušení vícenásobných polygonů k.ú. Nepomuk pod Třemšínem(s účinností od 18.7.2011)
V souboru k.ú. nedochází k žádným změnám, mění se pouze vymezení několika k.ú., změny jsou v souborech ÚTJ, ZSJ a ZSJ dílů. Zrušené ÚTJ a ZSJ byly vytvořeny s účinností od 15.12.2010 (pracovní účinnost) k tomu, aby všechny polygony v souboru správních hranic,
které obsahovaly aktuální hranice obcí a k.ú. k datu SLDB 2011, měly jednoznačnou identifikaci. Protože se ČÚZK podařilo dosáhnout
zrušení vícenásobných polygonů změnou příslušnosti dotčených parcel do obce a do k.ú., tyto jednotky byly opět zrušeny, ale až k
18.7.2011. To znamená, že nebudou zřejmě uváděny ve Statistickém lexikonu obcí ze SLDB 2011 (až vznikne), ale budou uváděny v datových souborech k datu SLDB 26.3.2011.
ÚTJ
Zanikly 4 ÚTJ:
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 18.7.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 17.7.2011), se ruší ÚTJ 92422 9
Nepomuk pod Třemšínem díl 2, která byla vytvořena s účinností od 15.12.2010 (pracovní účinnost), pro prostorově oddělenou část
k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 78548 2 Hoděmyšl v obci 564630 Sedlice.
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V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 18.7.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 17.7.2011), se ruší ÚTJ 92423 7
Nepomuk pod Třemšínem díl 3, která byla vytvořena s účinností od 15.12.2010 (pracovní účinnost), pro prostorově oddělenou část
k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 78548 2 Hoděmyšl v obci 564630 Sedlice.
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 18.7.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 17.7.2011), se ruší ÚTJ 92424 5
Nepomuk pod Třemšínem díl 4, která byla vytvořena s účinností od 15.12.2010 (pracovní účinnost), pro prostorově oddělenou část
k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 78548 2 Hoděmyšl v obci 564630 Sedlice.
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 18.7.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 17.7.2011), se ruší ÚTJ 92425 3
Nepomuk pod Třemšínem díl 5, která byla vytvořena s účinností od 15.12.2010 (pracovní účinnost), pro prostorově oddělenou část
k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem a slučuje se do k.ú. a ÚTJ 78548 2 Hoděmyšl v obci 564630 Sedlice.

Změny názvu ÚTJ
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 18.7.2011, se mění název ÚTJ 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem díl 1 na
nový název Nepomuk pod Třemšínem, v souvislosti s tím, že ÚTJ je opět shodná s k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem. V položce
TU (typ ÚTJ) se mění hodnota KD na hodnotu KU = ÚTJ zcela shodné s k.ú. kódem, názvem i vymezením.

ZSJ a ZSJ díly
Zanikly 4 ZSJ a ZSJ díly (okres, kód obce (IČOB), název obce,kód ZSJ, kontrolní znak, díl, název ZSJ, datum účinnosti), na základě úprav
hranic k.ú. Zeměměřickým úřadem, při kterém byly zrušeny ÚTJ, tvořící vícenásobné polygony k.ú. 70344 3 Nepomuk pod Třemšínem.
Všechny změny se provedou shodně v souboru ZSJ a ZSJ dílů.
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 18.7.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 17.7.2011), se ruší ZSJ a ZSJ díl
32422 1 0 Nepomuk (oddělená část Pourka), která byla svým vymezením shodná s ÚTJ 92422 9 Nepomuk pod Třemšínem díl 2,
sloučením do ZSJ 18547 7 0 Belina v obci 564630 Sedlice. Přitom se mění příslušnost dvou č.e. (hájovna Pourka) do části obce a části
obce dílu na 18549 3 Sedlice a příslušnost do k.ú. a ÚTJ na 78548 2 Hoděmyšl. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách
KODZ11+KZ11+DIL11, které vyjadřují vazbu na SLDB 2011.
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 18.7.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 17.7.2011), se ruší ZSJ a ZSJ díl
32423 0 Nepomuk (oddělená část U Záběhlé-východ), sloučením do ZSJ 18547 7 0 Belina v obci 564630 Sedlice. Přitom se formálně
mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu (neobydlených) do části obce a části obce dílu na 18549 3 Sedlice a příslušnost do k.ú. a ÚTJ na 78548
2 Hoděmyšl. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ11+KZ11+DIL11, které vyjadřují vazbu na SLDB 2011.
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 18.7.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 17.7.2011), se ruší ZSJ a ZSJ díl
32424 8 Nepomuk (oddělená část U Záběhlé-střed), sloučením do ZSJ 18547 7 0 Belina v obci 564630 Sedlice. Přitom se formálně
mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu (neobydlených) do části obce a části obce dílu na 18549 3 Sedlice a příslušnost do k.ú. a ÚTJ na 78548
2 Hoděmyšl. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ11+KZ11+DIL11, které vyjadřují vazbu na SLDB 2011.
V okrese Příbram, v obci 564524 Nepomuk, s účinností od 18.7.2011 (tj. datum ukončení platnosti k 17.7.2011), se ruší ZSJ a ZSJ díl
32425 6 Nepomuk (oddělená část U Záběhlé-západ), sloučením do ZSJ 18547 7 0 Belina v obci 564630 Sedlice. Přitom se formálně
mění příslušnost ZSJ a ZSJ dílu (neobydlených) do části obce a části obce dílu na 18549 3 Sedlice a příslušnost do k.ú. a ÚTJ na 78548
2 Hoděmyšl. Dosavadní kód zůstává zachován v položkách KODZ11+KZ11+DIL11, které vyjadřují vazbu na SLDB 2011.

ZÁVĚREM
Veškeré dotazy (podle jejich charakteru) směrujte, prosím:
1) na správce datového obsahu - dotazy týkající se věcného obsahu ÚIR-ZSJ a jeho historie, vysvětlení struktury registru a obsahu hodnot
jednotlivých položek, tvorby kódů územních a evidenčních jednotek, vysvětlení popisů změn a upozornění na případné chyby:
RNDr. Jan Müller,
ÚRS PRAHA, a.s.,
Praha 10-Hostivař, Pražská 18, 102 00,
tel. 267 219 324, 271 751 328, mobil 728 506 207, 267 219 325 (sekretariát), fax 271 751 175,
e_mail: mueller@urspraha.cz ;
2) na gestora územních číselníků ČSÚ - dotazy týkající se registru sčítacích obvodů a budov (RSO) a územních číselníků ve správě ČSÚ:
Český statistický úřad,
Registr sčítacích obvodů a budov,
Ing. Zdeňka Udržalová,
V Ráji 872, 531 53 Pardubice,
tel: 466 743 460, mobil 604 227 034, fax 466 743 439, e_mail: zdenka.udrzalova@czso.cz.
Poslední úpravy září 2013
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