
 

 
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 

 

ORP MILEVSKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ŘÍJEN 2008 

 

 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP MILEVSKO  ŘÍJEN 2008 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

2

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PO ŘIZOVATELI  
 
 
 
 
 
POŘIZOVATEL:    ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP MILEVSKO 

Městský úřad Milevsko 

nám. E. Beneše 420, Milevsko 

Odbor regionálního rozvoje 

pracoviště Sažinova 843, Milevsko 

 

Ing.Petr Švára, vedoucí regionálního rozvoje 

svara@milevsko-mesto.cz, tel.: 382 504 223 

Monika Kurfi řtová, odbor regionálního rozvoje – ÚAP 

kurfirtova@milevsko-mesto.cz, tel.: 382 504 243 

 

ZPRACOVATEL:    ING.Václav Jetel 

autorizovaný architekt pro územní plánování ČKA 3541 

Trojská 365, 171 00 Praha 7 

IČ: 7167 2494 

 

 

 

ZPRACOVÁNO:    květen - říjen 2008 

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro 

regionální rozvoj  

IOP - Oblast intervence 5.3 - Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 

 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP MILEVSKO  ŘÍJEN 2008 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

3

OBSAH PODKLAD Ů PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ:  

1. ÚVOD ..........................................................................................................................................4 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ............................................................................ 5 

1.2 LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................ 9 

1.3 DATOVÝ MODEL............................................................................................ 11 

2. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ............................13 

3. POUŽITÉ PODKLADY ..........................................................................................................22 

4. POUŽITÉ ZKRATKY ..............................................................................................................25 

 

 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP MILEVSKO  ŘÍJEN 2008 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

4

1. ÚVOD 

 
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území jsou první nedílnou součástí územně 

analytických podkladů správního území obce s rozšířenou MILEVSKO (dále jen 

„ORP MILEVSKO“), které byly zpracovány na základě potřeby vyplývající z nového 

stavebního zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších dvou novelizací a vyhlášky 

MMR č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 

Územně analytické podklady byly pořízeny úřadem územního plánování ORP 

MILEVSKO za finanční podpory strukturálních fondů EU, konkrétně z Integrovaného 

operačního projektu pro oblast 5.3 – Modernizace a rozvoj tvorby územních politik – 

a) Podpora při zavádění ÚAP obcí a krajů, a to na základě průzkumů území a na 

základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, 

povinnostech a omezeních, která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě 

právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny 

v území. 
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1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

Kraj:     Jihočeský   

Kód kraje (NUTS3):  CZ031 

Název ORP:    MILEVSKO 

Kód ORP:    09467 

Název POÚ:    MILEVSKO 

Počet obcí:    26  

Počte k.ú.:    77 

Rozloha:    387,08 km2 

Počet obyvatel:   18 859 (k 31.1.2007) 

�Správní území SO ORP  

 

Území ORP Milevsko leží na 

severu Jihočeského kraje. Je 

tvořeno částí okresu Písek, ležící 

na východním břehu Vltavy resp. 

Orlické nádrže, na severu sousedí 

se Středočeským krajem. 

Z celorepublikového pohledu je 

území ORP Milevsko hodnoceno 

převážně neutrálně (40), území 

leží mimo hlavní rozvojové osy ČR 

(21), na druhé straně však nepatří 

mezi regiony se soustředěnou podporou státu. 

 

SO ORP Milevsko náleží  centrální oblasti českého masivu, spadá do Středočeské 

pahorkatiny. Na severní straně je ohraničeno Cunkovským hřbetem, jehož vrcholky 

dosahují nadmořské výšky přes 700 n n.m.a postupně klesá jižním až jihovýchodním 

směrem k toku Lužnice, přičemž jižní okraj území se pohybuje okolo 450 m 

n.m.Území. Na západní straně je území výrazně ohraničeno hluboce zaříznutým 

údolím Vltavy, resp. Orlickou přehradní nádrží. Území si z velké části zachovalo svůj 

přírodní krajinný ráz, zejména na severu a západě, směrem na jih a východ je území 

více zemědělsky využíváno. 
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Známky osídlení regionu Milevska od nejstarších dob dokazují četné archeologické 

nálezy počínaje starší dobou kamennou až po památky na první Slovany, datované 

do 8.století. Výrazným impulsem pro rozvoj regionu byl vznik premonstrátského 

kláštera, založeného roku 1187  Jiřím z Milevska. Následující více než dvě století byl 

klášter duchovním i hospodářským centrem celého regionu, který díky němu prožíval 

období rozkvětu a prosperity. Toto období bylo ukončeno zničením kláštera v dobách 

husitských. Další ranou pro region Milevska byla třicetiletá válka, ve které bylo 

zničeno téměř vše, co bylo v předchozích staletích vybudováno a počet obyvatel 

poklesl podle některých údajů na méně než polovinu. 

 

I když po skončení třicetileté války docházelo k postupné obnově, oproti jiným 

oblastem region zaostával a v 19. století patřil mezi nejchudší v zemi. To se odrazilo i 

na počtu obyvatel, který stagnoval vinou ekonomické zaostalosti, častých epidemií a 

v 19.století i z důvodu vystěhovalectví. Teprve konec 19. a první polovina 20.století 

znamenaly určitý i když pomalejší než v jiných oblastech ekonomický růst, spojený i 

s nárůstem počtu obyvatel. Tato tendence však byla přerušena vyhlazením poměrně 

početné židovské komunity v letech 2.světové války, osidlováním pohraničí po jejím 

skončení a násilným narušením historických struktur venkovského osídlení v době 

kolektivizace a zavádění zemědělské velkovýroby. Naopak v 50.letech 20.století byly 

v Milevsku vybudovány ZVVZ a další průmyslové závody, což ve svém důsledku 

vedlo ke změně charakteru regionu z téměř čistě zemědělského na průmyslově 

zemědělský. S hlediska demografického to znamenalo nárůst počtu obyvatel 

samotného města Milevska a pokles počtu obyvatel v ostatních obcích, zejména 

nejmenších venkovských sídlech. Není výjimkou, že v některá sídla mají počet 

trvalých obyvatel v řádu jednotek a slouží prakticky jen jako rekreační osady.  

 

V území se nachází jediné město Milevsko, ostatní sídla mají venkovský ráz, 

jednotlivá sídla jsou rozptýlena v krajině, více než polovina sídel má méně než 100 

trvale bydlících obyvatel. 
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Území ORP Milevsko zahrnuje následující obce a katastrální území: 
 
OBEC KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ  OBEC KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 
Bernartice Bernartice u Milevska  Křižanov Křižanov u Branic 
  Bilinka  Kučeř Kučeř 
  Bojenice  Květov Květov 
  Jestřebice    Vůsí 
  Kolišov  Milevsko Dmýštice 
  Rakov u Svatkovic    Klisín 
  Srlín    Milevsko 
  Svatkovice    Něžovice 
  Zběšice    Rukáveč 
Borovany  Borovany u Milevska    Velká u Milevska 
Božetice Božetice  Okrouhlá Okrouhlá u Branic 
  Radihošť  Osek Osek u Milevska 
Branice Branice  Přeborov Přeborov 
Hrazany Dobrošov u Hrazan  Přeštěnice Držkrajov 
  Hrazánky    Přeštěnice 
  Hrazany    Týnice 
  Klisinec  Sepekov Líšnice u Sepekova 
Hrejkovice Hrejkovice    Sepekov 
  Níkovice    Zálší u Sepekova 
  Pechova Lhota  Stehlovice Stehlovice 
Chyšky Branišovice u Ratiboře  Veselíčko Bilina 
  Chyšky    Veselíčko u Milevska 
  Květuš  Vlksice Střítež u Milevska 
  Mezný    Vlksice 
  Nosetín  Zbelítov Zbelítov 
  Podchýšská Lhota  Zběšičky Hanov 
  Ratiboř    Popovec u Zběšiček 
  Rohozov    Zběšičky 
Jetětice Jetětice  Zho ř Blehov 
Jickovice Jickovice    Březí u Milevska 
Kostelec n. Vlt. Kostelec nad Vltavou    Osletín 
  Přílepov    Zhoř u Milevska 
  Sobědraž    
  Zahrádka u Kovářova    
Ková řov Březí u Kovářova    
  Dobrá Voda u Kovářova    
  Chrást u Zahořan    
  Kovářov    
  Předbořice u Zahořan    
  Radvánov    
  Vepice    
  Vesec    
  Vladyčín    
  Zahořany    
  Žebrákov u Zahořan    
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Postavení ORP Milevsko ve vybraných ukazatelích v rámci Jihočeského kraje: 
 

  

V
ým
ě
ra

  (
ha

) 
a 

po
dí

l n
a 

ce
lk

ov
é 

vý
m
ě
ře

 k
ra

je
 

P
o
č
et

 o
by

va
te

l a
 p

od
íl 

na
 c

el
ko

vé
m

 p
o
č
tu

 
ob

yv
at

el
 k

ra
je

 

P
ří

rů
st

ek
 p

o
č
tu

 o
by

va
te

l 

R
el

at
iv

ní
 p
ří

rů
st

ek
 p

o
č
tu

 
ob

yv
at

el
 

M
ír

a 
ne

za
m
ě
st

na
no

st
i 

Jihočeský kraj 1 005 688 100,00% 630 006 100,00% 2240 0,36% 6,37 
Blatná 27 878 2,77% 13 655 2,17% 70 0,51% 8,04 
České Budějovice 92 362 9,18% 150 481 23,89% 1111 0,74% 4,36 
Český Krumlov 113 036 11,24% 41 341 6,56% 178 0,43% 9,67 
Dačice 47 194 4,69% 20 039 3,18% -39 -0,19% 9,96 
Jindřichův Hradec 93 326 9,28% 47 360 7,52% -75 -0,16% 6,02 
Kaplice 48 472 4,82% 19 680 3,12% 115 0,58% 8,53 
Milevsko 38 509 3,83% 18 933 3,01% -54 -0,29% 7,88 
Písek 74 170 7,38% 51 349 8,15% 192 0,37% 7,21 
Prachatice 83 967 8,35% 33 771 5,36% -15 -0,04% 6,55 
Soběslav 32 387 3,22% 22 089 3,51% 59 0,27% 6,82 
Strakonice 57 406 5,71% 45 011 7,14% 211 0,47% 6,73 
Tábor 100 210 9,96% 80 233 12,74% 96 0,12% 6,06 
Trhové Sviny 45 206 4,50% 17 797 2,82% 109 0,61% 5,19 
Třeboň 53 847 5,35% 25 238 4,01% -1 0,00% 5,54 
Týn nad Vltavou 26 242 2,61% 14 045 2,23% 117 0,83% 6,26 
Vimperk 53 537 5,32% 17 638 2,80% -46 -0,26% 5,50 
Vodňany 17 919 1,78% 11 386 1,81% 212 1,86% 8,56 
 
V rámci RURÚ Jihočeského kraje  je ORP Milevsko hodnoceno: 

 

- v environmentálním pilíři neutrálně 

- v sociodemografickém  pilíři nepříznivě 

- v ekonomickém pilíři velmi nepříznivě  
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1.2 LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností jsou novým nástrojem 

územně plánovacích podkladů, které jsou definovány těmito základními legislativními 

předpisy: 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

dodatků (dále jen stavební zákon „SZ“), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007. 

 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“), 

která je prováděcím právním předpisem nového stavebního zákona a podrobněji 

upravuje náležitosti obsahu pořizování územně analytických podkladů. 

 

Citace základních paragrafových znění vyhlášky: 

 

ČÁST DRUHÁ 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 

(K § 26 odst. 2 stavebního zákona) 

§ 4 

(1) Územně analytické podklady pořizované úřadem územního plánování (dále jen "územně analytické podklady 

obcí") a územně analytické podklady pořizované krajským úřadem (dále jen "územně analytické podklady kraje") 

obsahují 

a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 

hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území, 

b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující 

1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, 

ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem 

těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu 

územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území, 

2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a 

hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití 

území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. 
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(2) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů 

území a další dostupné informace, například statistické údaje. Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje 

území, které jsou součástí územně analytických podkladů obcí zpracovaných zpravidla digitální technologií 

způsobem umožňujícím výměnu dat pro jejich využití v územně analytických podkladech kraje (§ 29 odst. 4 

stavebního zákona), je stanoven v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce. Obsah podkladů pro rozbor udržitelného 

rozvoje území, které jsou součástí územně analytických podkladů kraje je stanoven v části B přílohy č. 1 k této 

vyhlášce. 

(3) Údaj o území obsahuje textovou část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, 

případném schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen "pasport údaje o území"). Textová část obsahuje popis údaje 

o území, grafická část obsahuje zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a legendy. Správnost 

použitého údaje o území se potvrzuje v pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 k této 

vyhlášce. 

(4) Grafická část územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zejména  urbanistických a 

architektonických, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k 

řešení v územně plánovacích dokumentacích (dále jen "problémový výkres"). Územně analytické podklady 

mohou být doplněny dalšími výkresy, schématy, tabulkami, grafy či kartogramy. 

(5) V územně analytických podkladech pro území hlavního města Prahy je možno sloučit obsah územně 

analytických podkladů obcí i územně analytických podkladů kraje. 

§ 5 

(1) Územně analytické podklady obcí se předkládají k projednání Radě obcí v rozsahu rozboru udržitelného 

rozvoje území nebo jeho aktualizace spolu s oznámením, kde je možné do úplných územně analytických 

podkladů nahlédnout. 

(2) Územně analytické podklady kraje se předkládají k projednání zastupitelstvu kraje v rozsahu rozboru 

udržitelného rozvoje území nebo jeho aktualizace. 

(3) Součástí územně analytických podkladů obcí je doklad o jejich projednání v Radě obcí. Součástí územně 

analytických podkladů kraje je doklad o jejich projednání v zastupitelstvu kraje. 

(4) Obsah dokladu o projednání územně analytických podkladů je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce. 
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1.3 DATOVÝ MODEL 
 

Jihočeský kraj si pro potřeby pořízení územně analytických podkladů zvolil datový 

model DGM ÚAP od společnosti Hydrosoft Veleslavín. Pořizovatelé územně 

analytických podkladů v Jihočeském kraji se zavázali k využívání zvoleného 

datového modelu (struktury dat a obsahové náplně) podpisem dohody o zřízení 

pracovní skupiny. 

Aktuální verze datového modelu z 23. listopadu 2007 -DGM ÚAP verze 2.0 je 

přiložen v oddílu III.Přílohy (III_3). 

Při tvorbě a aktualizaci dat, na které se vztahuje tato metodika, je pořizovatel povinen 

dodržovat následující datové konvence. V odůvodněných případech může 

pořizovatel, prostřednictvím zpracovatele metodického pokynu, změnit nebo doplnit 

strukturu datového modelu územně analytických podkladů. Datový model vyjadřuje i 

možnosti geometrického vyjádření sledovaného jevu každý prvek musí mít svůj 

obraz (je-li graficky zobrazitelný). Při rozhodování o geometrickém vyjádření prvku je 

však třeba vycházet především z měřítka a podrobnosti zpracování sledovaného 

jevu. 

Výměnným formátem platným pro všechny pořizovatele územně analytických 

podkladů byl stanoven formát shapefile (*.shp), který je obecným formátem 

společným všem GIS produktům. Shapefile je typickým GIS formátem, neboť nese 

informace geografické a i databázové. 

Název shapefile se skládá ze tří částí. První část názvu vychází z řádku sledovaného 

jevu dle dané části vyhlášky a druhá část z názvu konkrétního jevu. Je-li sledovaný 

jev složený z několika částí, může být jediný řádek sledovaného jevu tvořen několika 

shapefiles.  

Například jev „nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně  

ochranného pásma“ z řádku č. 8 části A přílohy vyhlášky tvoří dva shapefiles:  

A008_KP … nemovitá kulturní památka  

A008_OPKP … ochranné pásmo nemovité kulturní památky 
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Datový model vychází z přílohy č. 1 vyhlášky (viz. bod 3.5.1.), přičemž jednotlivé 

jmenované jevy jsou dále členěny formou atributů podle několika kritérií:  

- zpracovatel,  

- původ,  

- typ,  

- časové hledisko (etapa),  

- ostatní. 

Všechna vektorová a rastrová geodata jsou georeferencována, tj. obsahují informaci 

o skutečné poloze a měřítku v souřadnicovém systému S-JTSK (Bpv). 
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2. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  

 

Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území ORP MILEVSKO, které jsou 

součástí územně analytických podkladů, je stanoven v části A přílohy č. 1 k vyhlášce. 

Tento obsah zahrnuje 119 sledovaných jevů, které byly zpracovány digitální 

technologií v datovém modelu Hydrosoft Veleslavín, který umožňuje výměnu dat pro 

jejich využití v územně analytických podkladech Jihočeského kraje (§ 29 odst. 4 

stavebního zákona). Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen 

„RURÚ“) dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další 

dostupné informace, například statistické údaje. 

Při zpracování Podkladů pro RURÚ ORP MILEVSKO byly rovněž použity a plně 

respektovány Metodické návody k Příloze č.1 část A vyhlášky č.500/2006 Sb. a 

Standard sledovaných jevů pro územně analytických podkladů obcí, vypracované a 

publikované Ústavem územního rozvoje v Brně (2007). 

 

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje předané pořizovateli byly v průběhu 

projektu zpracování ÚAP průběžně doplňovány a aktualizovány, přičemž jejich 

výsledná podoba zachycuje stav naplněnosti datového modelu sledovaných jevů 

k 30.9.2008.  

 

Předané podklady jsou: 

- údaje o území, poskytnuté příslušnými poskytovateli podle § 27, odst. 3, 4 a 5 SZ a 

případně následně upravené pořizovatelem ÚAP (předáno 29.9.2008), 

- údaje o území zpracované pořizovatelem na základě jeho vlastních průzkumů, 

schválených územních plánů obcí, vydaných správních rozhodnutí, apod. za 

technické pomoci autorizovaného architekta pro ÚP Ing.Václava Jetela (předáno 

30.10.2008). 
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PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ -   
DLE PŘÍLOHY č.1 část A VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. 

Pozn.: pouze červeně označené jevy se v řešeném území vyskytují 
 

 OBSAH: 

001. Zastavěné území 

002. Plochy výroby 

003. Plochy ob čanského vybavení 

004. Plochy k obnov ě nebo k op ětovnému využití 

005. Památková rezervace včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

006. Památková zóna v četně ochranného pásma 

007. Krajinná památková zóna - jev není zastoupen v území 

008. Nemovitá kulturní památka, pop řípadě soubor, v četně op. 

009. Nemovitá národní kulturní památka, pop řípadě soubor, v četně op. 

010. Památka UNESCO včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

011. Urbanistické hodnoty 

012. Region lidové architektury 

013. Historicky významná stavba, soubor 

014. Architektonicky cenná stavba, soubor 

015. Významná stavební dominanta 

016. Území s archeologickými nálezy 

017. Oblast krajinného rázu a její charakteristika - zpracovává Jihočeský kraj 

018. Místo krajinného rázu a jeho charakteristika - zpracovává Jihočeský kraj 

019. Místo významné události 

020. Významný vyhlídkový bod 

021. Územní systém ekologické stability 

022. Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vy jád řen jinou položkou 

023. 
Významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou - data nebyla 
poskytnuta 

024. Přechodně chráněná plocha - jev není zastoupen v území 

025. Národní park včetně zón a ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

026. Chráněná krajinná oblast včetně zón - jev není zastoupen v území 

027. Národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

028. Přírodní rezervace včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

029. Národní přírodní památka včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

030. Přírodní park 
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031. Přírodní památka v četně ochranného pásma 

032. Památný strom v četně ochranného pásma 

033. Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO - jev není zastoupen v území 

034. NATURA 2000 – evropsky významná lokalita 

035. NATURA 2000 – pta čí oblast 

036. 
Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národ. význ. - jev není 
zastoupen v území 

037. Lesy ochranné 

038. Lesy zvláštního ur čení 

039. Lesy hospodá řské 

040. Vzdálenost 50m od okraje lesa 

041. Bonitovaná p ůdně-ekologická jednotka 

042. Hranice biochor 

043. Investice do p ůdy za ú čelem zlepšení p ůdní úrodnosti 

044. Vodní zdroj povrchové, podzemní vody v četně ochranných pásem 

045. Chráněná oblast přirozené akumulace vod - jev není zastoupen v území 

046. Zranitelná oblast 

047. Vodní útvar povrchových, podzemních vod 

048. Vodní nádrž - jev není zastoupen v území 

049. Povodí vodního toku, rozvodnice 

050. Záplavové území 

051. Aktivní zóna záplavového území 

052. Území určené k rozlivům povodní - jev není zastoupen v území 

053. Území zvláštní povodn ě pod vodním dílem 

054. Objekt/zařízení protipovodňové ochrany - jev není zastoupen v území 

055. 
Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem - jev 
není zastoupen v území 

056. Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa - jev není zastoupen v území 

057. Dobývací prostor 

058. Chrán ěné  ložiskové území 

059. Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry - jev není zastoupen v území 

060. Ložisko nerostných surovin 

061. Poddolované území 

062. Sesuvné území a území jiných geologických rizik - jev není zastoupen v území 

063. Staré důlní dílo 
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064. Staré zátěže území a kontaminované plochy 

065. Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

066. Odval, výsypka, odkališt ě, halda 

067. Technologický objekt zásobování vodou v četně ochranného pásma 

068. Vodovodní sí ť včetně ochranného pásma 

069. Technologický objekt odvád ění a čišt ění odpadních vod v četně op. 

070. Síť kanaliza čních stok v četně ochranného pásma 

071. Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

072. Elektrická stanice v četně ochranného pásma 

073. Nadzemní a podzemní vedení elektriza ční soustavy v četně ochranného pásma 

074. Technologický objekt zásobování plynem v četně ochranného a bezpe č.p. 

075. Vedení plynovodu v četně ochranného a bezpe čnostního pásma 

076. 
Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma - jev není 
zastoupen v území 

077. Ropovod včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

078. Produktovod v četně ochranného pásma 

079. Technologický objekt zásobování teplem v četně ochranného pásma 

080. Teplovod v četně ochranného pásma 

081. Elektronické komunika ční zařízení včetně ochranného pásma 

082. Komunika ční vedení v četně ochranného pásma 

083. Jaderné zařízení - jev není zastoupen v území 

084. 
Objekty nebo za řízení zařazené do skupiny A nebo B s umíst ěnými 
nebezpečnými látkami 

085. Skládka v četně ochranného pásma 

086. Spalovna včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

087. Zařízení na odstra ňování nebezpe čného odpadu v četně ochranného pásma 

088. Dálnice včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

089. Rychlostní silnice včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

090. Silnice I.t řídy včetně ochranného pásma 

091. Slinice II.t řídy včetně ochranného pásma 

092. Silnice III.t řídy včetně ochranného pásma 

093. Místní a ú čelové komunikace 

094. Železni ční dráha celostátní v četně ochranného pásma 

095. Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

096. Koridor vysokorychlostní železniční trati - jev není zastoupen v území 
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097. Vlečka včetně ochranného pásma 

098. Lanová dráha včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

099. Speciální dráha včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

100. Tramvajová dráha včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

101. Trolejbusová dráha včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

102. Letišt ě včetně ochranných  pásem 

103. Letecká stavba včetně ochranného pásma - jev není zastoupen v území 

104. Vodní cesta 

105. Hraniční přechod - jev není zastoupen v území 

106. Cyklostezka, cyklotrasa 

107. Objekt d ůležitý pro obranu státu v četně ochranného pásma 

108. Vojenský újezd - jev není zastoupen v území 

109. Vymezené zóny havarijního plánování 

110. Objekt civilní ochrany 

111. Objekt požární ochrany 

112. Objekt d ůležitý pro pln ění úkol ů Policie ČR 

113. Ochranné pásmo h řbitova, krematoria 

114. Jiná ochranná pásma - jev není zastoupen v území 

115. Ostatní ve řejná infrastruktura 

116. Počet dokon čených byt ů k 31.12. každého roku 

117. Zastavitelná plocha 

118. Jiné zám ěry 

119. 

  

Další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění 
podle katastrálních území, průměrná cena m2  zemědělské půdy v členění podle 
katastrálních území 

 

KARTY K JEDNOTLIVÝM ÚDAJ ŮM O ÚZEMÍ SE NACHÁZEJÍ V ADRESÁ ŘI NA 

DVD NOSIČI V ADRESÁŘI: 

 

„Textová část/!!ÚDAJE_O_ÚZEMÍ“ 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP MILEVSKO  ŘÍJEN 2008 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

18

HODNOTY ÚZEMÍ 
 
Skupina hodnot Hodnota 
 
Geologie 

 
Území je chudé na nerostné suroviny, nalézají se zde pouze : 

o ložiska stavebního kamene 
o ložiska drahých kovů (s těžbou se zatím nepočítá) 

 
 
Vodní režim 

 
Dostatečné zásoby podzemních vod 
 
Hustá síť povrchových toků 
 
Teplotně a srážkově příznivé klimatické podmínky 
 
Rozsáhlá vodní plocha Orlické přehradní nádrže 
 

 
Půdní fond a PUPFL 

 
Zemědělský půdní fond, zejména pozemky v I. a II. třídě ochrany 
 
Pozemky plnící funkci lesa 
 
Trvalé travní porosty, zvyšující ekologickou stabilitu krajiny 
 

 
Hygiena životního 
prostředí 
 

 
V území jsou jen ojedinělé velké zdroje znečištění 

 
Příroda a krajina 

 
Jedinečný útvar Orlické přehradní nádrže jako příklad souladu 
přírody s technickým dílem 
 
Hustá síť územních systémů ekologické stability 
 
Významný krajinný prvek Svatý Jan 
 
Řada Národních přírodních rezervací 
 
Přírodní parky Jistebnická vrchovina a Olžiny 
 
Velký počet přírodních památek a památných stromů 
 
Evropsky významné lokality NATURA 2000 Boukal a Lom Skalka 
 
Ptačí oblast NATURA 2000 v okolí Orlické nádrže 
 

 
Socioekonomické 
podmínky 

 
Hustá síť sídel, která si zachovala svoji původní urbanistickou a 
architektonickou hodnotu 
 
Většina sídel harmonicky zapadá do krajiny 
 
Rozvinutá síť sociálních zařízení a plány na její rozšiřování 
v programových dokumentech na různé úrovni 
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Dostatečná síť školských, zdravotnických a sportovních zařízení 
 
Dostatečně vyvinutý pocit sounáležitosti obyvatel s regionem 
 
Celoživotní vzdělávání jako jedna z priorit programových 
dokumentů 
 
Velký počet historických památek, zejména : 

o Národní kulturní památka Klášter Premonstrátů Milevsko 
o Vesnické památkové zóny Květov, Zahrádka, Žebrákov 
o Nemovité kulturní památky  
o Péče o rozvoj kultury se strany samosprávných orgánů, 

vyplývající z řady programových dokumentů 
 

 
Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 
 

 
Vysoký podíl separace komunálního odpadu 
 
Vyhovující dopravní napojení sídelních celků s předpokládaným 
rozvojem 
 
Výhodná poloha na východo-západní ose Tábor – Písek 
 
Vyhovující síť rozvodu elektrické energie 
 
Kapacitní možnost  dalšího rozvoje plynofikace 
 
Dostatečné zdroje vody pro další rozvoj vodovodní sítě 
 
Snaha samosprávy a  místní  o vybudování systému čištění 
odpadních vod 
 

 
Bydlení 

 
Vyhovující stáří bytového fondu, průměrná úroveň vybavení bytů 
 
 

 
Cestovní ruch 

 
Atraktivní příroda a krajina 
 

 
Ekonomické podmínky 

 
S ohledem na podmínky regionu relativně nízká a stabilní úroveň 
nezaměstnanosti 
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LIMITY ÚZEMÍ 
 
Skupina limit ů Limit 
 
Geologie 

 
Dobývací prostory podle A057 
 
Chráněná ložisková území podle A058 
 
Poddolovaná území podle A061 
 
Stará důlní díla podle A063 
 

 
Vodní režim 

 
Vodní zdroje včetně OP podle A044 
 
Vodní útvary včetně OP podle A047 
 
Záplavová území podle A050, A051, A053 
 
Zranitelná území podle A046 
 

 
Půdní fond 

 
Pozemky I. a II.třídy ochrany 
 
Pozemky na nichž byly uskutečněny investice do půdy podle A043 
 
Lesní pozemky včetně OP podle A037, A038, A039 a A040 
 

 
Příroda a krajina 

 
Územní systémy ekologické stability podle A021 
 
Významné krajinné prvky podle A022 a A023 
 
Národní přírodní rezervace včetně OP podle A027 
 
Přírodní parky podle A030 
 
Přírodní památky a památné stromy  podle A031 a A032 
 
Lokality NATURA 2000 podle A034 a A035 
 
 

 
Veřejná dopravní a 
technická 
infrastruktura 

 
Ochranné pásmo skládek podle A085 
 
Ochranná pásma zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu 
podle A087 
 
 
 
Ochranné pásmo železnice podle A094 a vleček podle A097 
 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP MILEVSKO  ŘÍJEN 2008 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

21

Ochranná pásma silnic podle A090, A091, A092 a A093 
 
Ochranná pásma letišť podle A102 
 
Ochranná pásma technologických objektů zásobování vodou a 
vodovodní sítě podle A067 a A068 
 
Ochranná pásma technologických objektů odvádění a čištění 
odpadních vod a kanalizačních stok podle A069 a A070 
 
Ochranná pásma elektrických stanic a vedení podle A072 a A073 
 
Ochranná pásma technologických objektů zásobování plynem a 
plynovodní sítě podle A074 a A075 
 
Ochranné pásmo produktovodu podle A078 
 
Ochranná pásma technologických zařízení pro zásobování teplem 
a teplovodů podle A079 a A080 
 
Ochranná pásma elektronických telekomunikačních zařízení a 
komunikačních vedení podle A081 a A082 
 
 

 
Kultura a 
památková péče 

 
Památkové zóny podle A006 
 
Nemovité kulturní památky podle A008 a A009 
 
Území s archeologickými nálezy podle A016 
 

 
Hospodářská 
základna 

 
Ochranné pásmo objektů s nebezpečnými látkami podle A084 
 
Ochranná pásma objektů výroby podle A 002 
 

 
Ostatní limity 

 
Vymezené zóny havarijního plánování podle A109 
 
Objekty civilní ochrany podle A110  
 
Ochranná pásma hřbitovů a krematorií podle A113 
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3. POUŽITÉ PODKLADY  
 

POUŽITÁ LITERATURA A JINÉ ZDROJE 
 
1 Akční plán Jihočeského kraje pro rok 

2008 
Jihočeský kraj 

2 Český hydrometeorologický ústav – 
veřejná databáze 

 

3 Dlouhodobý záměr vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy 

Jihočeský kraj 2003 

4 Dlouhodobý záměr vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy 

Jihočeský kraj 2008 

5 Dopravní politika ČR  2005-2013 MD ČR 

6 Horizontální plán rozvoje venkova 
2004-6 

Ministerstvo zemědělství ČR 

7 Komunitní plán sociálních služeb 
regionu Milevsko 

CpKP 2004 

8 Koncepce dopravy JČ kraje  

9 Koncepce lázeňství a Wellness 
v Jihočeském kraji 

Jihočeský kraj 2006 

10 Koncepce oddělení prevence a 
humanitárních činností 

Jihočeský kraj 2005 

11 Koncepce protipovodňové ochrany na 
území Jihočeského kraje 

Hydroprojekt 2007 

12 Koncepce rozvoje cyklistické dopravy 
v Jihočeském kraji 

Jihočeský kraj 2006 

13 Koncepce rozvoje tělovýchovy a 
sportu v Jihočeském kraji 

Jihočeský kraj 2006 

14 Koncept ÚP VÚC jihočeský kraj A+U Design 2006 

15 Krizové řízení města Milevska MÚ Milevsko 

16 Metodický pokyn pro zpracování ÚAP Jihočeský kraj 2007 

17 Metodika zpracování „Rozboru 
udržitelného rozvoje územ“ ORP 

EKOTOXA 2005 

18 Odpadové hospodářství Jihočeského 
kraje 

Jihočeský kraj 

19 Ověření tvorby územně analytických 
podkladů pro území okresu Jičín 

Královéhradecký kraj 2006 

20 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
na území Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj 

21 Politika územního rozvoje ČR MMR, ÚUR 2006 

22 Politika územního rozvoje ČR – 
podklady a východiska 

MMR 04/2006 
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23 Politika územního rozvoje ČR návrh Vláda ČR 2008  

24 Program ke zlepšení kvality ovzduší 
Jihočeského kraje (aktualizace 2008) 

Jihočeský kraj 2008 

25 Program rozvoje Jihočeského kraje 
2007 - 2013 

Jihočeský kraj 2008  

26 Program snižování emisí Jihočeského 
kraje 

Jihočeský kraj 2005 

27 Program sociálního a ekonomického 
rozvoje regionu 

Svazek obcí Milevska 2005 

28 Regionální diferenciace a polarizace 
aktuálního socioekonomického 

ÚUR 2005 

29 Ročenka dopravy 2007 MD ČR 

30 ROP NUTS JZ  

31 Rozbor udržitelného rozvoje území 
Jihočeského kraje 

EKOTOXA 2008, podklad pro 
zastupitelstvo JČ kraje 

32 Rozbor udržitelného rozvoje území 
pro Zlínský kraj 

EKOTOXA 2007 

33 Statistická ročenka Jihočeského kraje  ČSÚ 

34 Státní energetická koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu 

35 Státní politika životního prostředí pro 
léta 2004 až 2010 

Ministerstvo životního prostředí 

36 Stav životního prostředí v Jihočeském 
kraji 2005 a 2006 

Ministerstvo životního prostředí 

37 Strategie obnovy a rozvoje cestovního 
ruchu v Jihočeském kraji 

Jihočeský kraj  2002 

38 Strategie podpory práce s dětmi a 
mládeží na období 2005-2008 

Jihočeský kraj 2005 

39 Strategie prevence patologických jevů 
u dětí a mládeže na období 2005-

Jihočeský kraj 2005 

40 Strategie regionálního rozvoje  MMR ČR 2006 

41 Strategie rozvoje města Milevska RERA 2007 

42 Strategie udržitelného rozvoje ČR Vláda ČR 2004 

43 Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj  2007 

44 Surovinová politika ČR MPO 

45 Systém podpory environmentálnní 
výchovy, vzdělání, osvěty a 

Jihočeský kraj 2002 

46 Taxonometrická klasifikace půd ČR  
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47 Územně analytické podklady Kyjovsko Arch.DESIGN 2005 

48 Územní energetická koncepce 
Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj 

49 Územní plán VÚC Orlická nádrž Jihočeský kraj 

50 Územní plán VÚC Písecko 
Strakonicko 

Jihočeský kraj 

51 Veřejná databáze ČSÚ  

52 Vybrané oblasti udržitelného rozvoje 
Jihočeského kraje 

ČSÚ 2007 

53 Zásady územního rozvoje JČ kraje rozpracované 

 
 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP MILEVSKO  ŘÍJEN 2008 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

25

4. POUŽITÉ ZKRATKY  
 

zkratka  význam 
AČR Armáda České republiky 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

BC, BK 
biocentrum, biokoridor = skladebné části územního systému 
ekologické stability 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CO civilní ochrana 
CR  cestovní ruch 
CZT centrální zásobování teplem 
ČD České dráhy 
ČEPS Česká energetická přenosová soustava 
ČEZ České energetické závody 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČS  čerpací stanice 
ČSOV čerpací stanice odpadních vod 
ČS PHM čerpací stanice pohonných hmot 
ČSÚ Český statistický úřad 
ČÚZK Český úřad zeměměřičský a kartografický 
DP dobývací prostor 
EAO ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

EIA 
posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact 
Assessment) 

EO ekvivalentní obyvatel 
EU Evropská Unie 
EVL evropsky významná lokalita 
HDP hrubý domácí produkt 
HPJ hlavní půdní jednotka 
HSO hospodářsky slabá oblast 
HZS Hasičský záchranný sbor 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IAD individuální automobilová doprava 
IZS integrovaný záchranný systém 
ZVS Západočeská vodárenská soustava 
k.ú. katastrální území 
KES koeficient ekologické stability 
KN katastr nemovitostí 
KOP Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje 
KÚ Katastrální úřad 
LAPV lokality akumulace povrchových vod 
LČR, s.p. Lesy České republiky, státní podnik 
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LHO lesní hospodářská osnova 
L ÚSES lokální (místní) systém ekologické stability 
LHP lesní hospodářský plán 
LPF lesní půdní fond 
MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 
MF ČR Ministerstvo financí České republiky 
MMR ČR Ministerstvo místního rozvoje České republiky 
MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky 
MZCHÚ maloplošná zvláště chráněná území 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 
NBC biocentrum nadregionální 
NKP nemovitá kulturní památka 
NNKP národní nemovitá kulturní památka 
NPP národní přírodní památka 
NPR národní přírodní rezervace 

NUTS 
klasifikace EU územních statistických jednotek: 1 – republika, 2 – 
regiony, 3 – kraje, 4 – okresy, 5 - obce 

NZP nezemědělská půda 
OA  osobní automobil 
OIR  objekty individuální rekreace 
OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností 
OP ochranné pásmo 
OPRL oblastní plán rozvoje lesů 
ORP obec s rozšířenou působností 
OZE obnovitelné zdroje energie 
OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PF ČR Pozemkový fond České republiky 
PÚ Pozemkový úřad 
PLO přírodní lesní oblast 
PO ptačí oblast 
POÚ pověřený obecní úřad 
PP přírodní památka 
PřP přírodní park 
PUPFL pozemky určené pro plnění funkce lesa 
PÚR ČR politika územního rozvoje České republiky 
RBC, RBK biocentrum, biokoridor regionálního významu 
RES registr ekonomických subjektů 
REZZO Registr emisí zdrojů znečisťujících ovzduší  
RKS radiokomunikační středisko 
RR radioreléová trasa 
RS regulační stanice 
RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území 
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 
JČP Jihočeská plynárenská a.s. 
SCZT systémy centrálního zásobování teplem 
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SEA 
hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí (Strategic 
Environmental Assessment) 

SLDB sčítání lidu, domů a bytů 
SOCO spádové obvody center osídlení 
SRJK Strategie rozvoje Jihočeského kraje 
STL středotlaký plynovod 
SV skupinový vodovod 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty 
TR transformovna 
TTP trvalé travní porosty 
ÚAP územně analytické podklady 
ÚHUL Ústav pro hospodářskou úpravu lesa 
ÚP územní plán 
ÚPD územně plánovací dokumentace 
ÚPP územně plánovací podklad 
ÚPnSÚ územní plán sídelního útvaru 
ÚPO územní plán obce 
ÚP VÚC územní plán velkého územního celku 
ÚSES (R, NR) územní systém ekologické stability – regionální, nadregionální 
ÚSOP ústřední seznam ochrany přírody 
UTO uzlový telefonní obvod 
ÚTP územně technické podklady 
ÚV úpravna vody 
VD vodní dílo 
VKP významný krajinný prvek 
VŠ vysoká škola 
VTL vysokotlaký plynovod 
VVN velmi vysoké napětí 
VZCHÚ velkoplošné zvláště chráněné území 
ZD zemědělské družstvo 
ZCHÚ zvláště chráněné území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZÚR JK Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa 
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Bernartice 
Adresa 
OU  

 Nám.Svobody 33 398 43 Bernartice 

Telefon  382 585 211 
E-mail  ou.bernartice@iol.cz   starosta.ou@bernartice.cz 
Internet  www.bernartice.cz 
Starosta      Pavel Souhrada 

Katastrální území     
60266 3 Bernartice u Milevska 
60267 1 Bilinka  
60268 0 Bojenice  
79140 7 Jestřebice  
79141 5 Kolišov  
76006 4 Rakov u Svatkovic  
79143 1 Srlín  
76007 2 Svatkovice  
60269 8 Zběšice   

Části obce     
Bernartice  Rakov  
Bílinka  Srlín  
Bojenice  Svatkovice  
Jestřebice  Zběšice  
Kolišov     
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Bernartice 
  Údaj 

Kód obce 549 266 
Celková výměra pozemku (ha) 3 641 [2] 
Orná půda (ha) 1 987 [2] 
Chmelnice (ha) - [2] 
Vinice (ha) - [2] 
Zahrady (ha) 68 [2] 
Ovocné sady (ha) 27 [2] 
Trvalé trávní porosty (ha) 393 [2] 
Zemědělská půda (ha) 2 474 [2] 
Lesní půda (ha) 880 [2] 
Vodní plochy (ha) 73 [2] 
Zastavěné plochy (ha) 48 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 165 [2] 
Počet podnikatelských subjektů celkem 228 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 44 [2] 
Průmysl 45 [2] 
Stavebnictví 19 [2] 
Doprava a spoje 3 [2] 
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního 
zboží a pohostinství 

55 [2] 

Ostatní obchodní služby 23 [2] 
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 7 [2] 
Školství a zdravotnictví 6 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 26 [2] 
Státní organizace 1 [2] 
Akciové společnosti - [2] 
Obchodní společnosti 11 [2] 
Družstevní organizace 1 [2] 
Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 
Podnikatelé - fyzické osoby 164 [2] 
Samostatně hospodařící rolníci 10 [2] 
Svobodná povolání 11 [2] 
Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 6 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle právní 
formy 

Ostatní právní formy 24 [2] 
Veřejná knihovna vč. poboček 2 [3] 
Stálá kina . 
Multikino . 
Divadlo . 
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 
Kulturní zařízení ostatní 2 [3] 
Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 
Zoologická zahrada . 
Sakrální stavba  2 [3] 
Hřbitov 1 [3] 
Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 
Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  3 641 [2] 
Počet katastrů 9 [2] 
Počet územně technických jednotek 9 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 10 [2] 
Obyvatelstvo Živě narození celkem 7 [5] 
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muži 1 [5] 
ženy 6 [5] 
Zemřelí celkem 26 [5] 
muži 16 [5] 
ženy 10 [5] 
Přirozený přírůstek celkem -19 [5] 
muži -15 [5] 
ženy -4 [5] 
Přistěhovalí celkem 33 [5] 
muži 18 [5] 
ženy 15 [5] 
Vystěhovalí celkem 33 [5] 
muži 15 [5] 
ženy 18 [5] 
Saldo migrace celkem - [5] 
muži 3 [5] 
ženy -3 [5] 
Přírůstek/úbytek celkem -19 [5] 
muži -12 [5] 
ženy -7 [5] 
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1 241 [2] 
muži 613 [2] 
ženy 628 [2] 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 156 [2] 
muži 76 [2] 
ženy 80 [2] 
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 843 [2] 
muži 436 [2] 
ženy 407 [2] 
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 242 [2] 
muži 101 [2] 

 

ženy 141 [2] 
Mateřská škola 1 
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1 
Střední odborné učiliště . 
Gymnázium . 
Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 
Škola speciální . 
Základní umělecká škola . 
Vysoká škola-počet . 
Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 
Ústavy sociální péče pro dospělé . 
Ústavy sociální péče pro mládež . 
Domy s pečovatelskou službou 1 [3] 
Domovy důchodců  . 
Domov-penzion pro důchodce . 
Úřad práce - počet úřadoven . 

Sociální oblast 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného 
charakteru 

. 

Koupaliště a bazény . 
- z toho kryté bazény . 
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 
Tělocvičny (vč. školních) 1 [3] 
Stadiony otevřené . 
Stadiony kryté . 

Sport 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 
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 Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 
Sdružená ambulantní zařízení . 
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 
Ambulantní zařízení . 
Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 
Nemocnice  . 
Detašované pracoviště nemocnice . 
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 
Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 
Ostatní lůžková zařízení . 
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 [3] 
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro 
dospělé 

1 [3] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a 
dorost 

1 [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1 [3] 
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - 
stomatologa 

. 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - 
gynekologa 

. 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 
Ostatní samostatná zařízení 1 [3] 
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 
Zařízení lékárenské péče 1 [3] 
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 
Jesle . 
Další dětská zařízení . 
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické 
pomoci 

. 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
[6] období: 31.12.2002   
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Borovany 
Adresa OÚ 398 43 Borovany  
Telefon  382 585 078  
E-mail  obec.borovany@tiscali.cz 
Internet  www.mesta.obce.cz/borovany 
 
    
Katastrální území     

60778 9 Borovany u Milevska 
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  Vybrané statistické údaje za obec   
    Borovany 

  Údaj 

Kód obce 598 780 

Celková výměra pozemku (ha) 637 [2] 

Orná půda (ha) 290 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 10 [2] 

Ovocné sady (ha) - [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 39 [2] 

Zemědělská půda (ha) 338 [2] 

Lesní půda (ha) 247 [2] 

Vodní plochy (ha) 22 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 7 [2] 

Druhy pozemků 

Ostatní plochy (ha) 23 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 49 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 10 [2] 

Průmysl 13 [2] 

Stavebnictví 6 [2] 

Doprava a spoje 1 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

12 [2] 

Ostatní obchodní služby 2 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví - [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 3 [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti - [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 40 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 2 [2] 

Svobodná povolání 2 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby - [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 5 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 1 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  1 [3] 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP MILEVSKO  ŘÍJEN 2008 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

35

Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  637 [2] 

Počet katastrů 1 [2] 

Počet územně technických jednotek 1 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 1 [2] 

Živě narození celkem 1 [5] 

muži - [5] 

ženy 1 [5] 

Zemřelí celkem 4 [5] 

muži 3 [5] 

ženy 1 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -3 [5] 

muži -3 [5] 

ženy - [5] 

Přistěhovalí celkem 2 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 1 [5] 

Vystěhovalí celkem - [5] 

muži - [5] 

ženy - [5] 

Saldo migrace celkem 2 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 1 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -1 [5] 

muži -2 [5] 

ženy 1 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 218 [2] 

muži 106 [2] 

ženy 112 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 27 [2] 

muži 16 [2] 

ženy 11 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 149 [2] 

muži 76 [2] 

ženy 73 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 42 [2] 

muži 14 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 28 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 
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Domy s pečovatelskou službou . 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného 
charakteru 

. 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    

[1] školní rok 2005/2006   

[2] období: 31.12.2007   

[3] období: 31.12.2006   

[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 
2007    
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Božetice 
 

Adresa OÚ Božetice 17  399 01 Milevsko 
Telefon  382 581 433  
E-mail  obec.bozetice@seznam.cz 
Internet  bozetice.wz.cz  
Starosta  Jaroslav Kofroň  

 
 
Katastrální území    Části obce  

60884 0 Božetice  Božetice Radihošť 
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Božetice 

  Údaj 

Kód obce 549 291 

Celková výměra pozemku (ha) 1 363 [2] 

Orná půda (ha) 608 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 13 [2] 

Ovocné sady (ha) 0 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 176 [2] 

Zemědělská půda (ha) 798 [2] 

Lesní půda (ha) 447 [2] 

Vodní plochy (ha) 13 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 13 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 91 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 82 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 16 [2] 

Průmysl 18 [2] 

Stavebnictví 10 [2] 

Doprava a spoje 6 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního 
zboží a pohostinství 

15 [2] 

Ostatní obchodní služby 12 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví 1 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 2 [2] 

Státní organizace 1 [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 2 [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 58 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 9 [2] 

Svobodná povolání 1 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 8 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 3 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 1 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  .[3] 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 
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Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  1 363 [2] 

Počet katastrů 2 [2] 

Počet územně technických jednotek 2 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 2 [2] 

Živě narození celkem - [5] 

muži - [5] 

ženy - [5] 

Zemřelí celkem 5 [5] 

muži 3 [5] 

ženy 2 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -5 [5] 

muži -3 [5] 

ženy -2 [5] 

Přistěhovalí celkem 2 [5] 

muži 2 [5] 

ženy - [5] 

Vystěhovalí celkem 8 [5] 

muži 3 [5] 

ženy 5 [5] 

Saldo migrace celkem -6 [5] 

muži -1 [5] 

ženy -5 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -11 [5] 

muži -4 [5] 

ženy -7 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 380 [2] 

muži 190 [2] 

ženy 190 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 63 [2] 

muži 28 [2] 

ženy 35 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 260 [2] 

muži 137 [2] 

ženy 123 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 57 [2] 

muži 25 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 32 [2] 

Mateřská škola 1 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 
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Domy s pečovatelskou službou . 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného 
charakteru 

. 

Koupaliště a bazény 1 [6] 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 2 [3] 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a 
dorost 

. 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické 
pomoci 

. 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
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Branice 
 
Adresa OÚ Branice 77  398 43 Branice 
Telefon  382 589 287  
E-mail  obec.branice@mujbox.cz 
Internet  www.branice.cz  

 
Katastrální území   

60930 7 Branice 
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Branice 

  Údaj 

Kód obce 549 304 

Celková výměra pozemku (ha) 505 [2] 

Orná půda (ha) 256 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 8 [2] 

Ovocné sady (ha) 0 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 64 [2] 

Zemědělská půda (ha) 329 [2] 

Lesní půda (ha) 142 [2] 

Vodní plochy (ha) 5 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 7 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 23 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 68 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 11 [2] 

Průmysl 10 [2] 

Stavebnictví 8 [2] 

Doprava a spoje 2 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

17 [2] 

Ostatní obchodní služby 13 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví 1 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 4 [2] 

Státní organizace 1 [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 1 [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 47 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 5 [2] 

Svobodná povolání 4 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 2 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 8 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 
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Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  505 [2] 

Počet katastrů 1 [2] 

Počet územně technických jednotek 1 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 1 [2] 

Živě narození celkem 2 [5] 

muži - [5] 

ženy 2 [5] 

Zemřelí celkem 3 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 2 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -1 [5] 

muži -1 [5] 

ženy - [5] 

Přistěhovalí celkem 7 [5] 

muži 3 [5] 

ženy 4 [5] 

Vystěhovalí celkem 9 [5] 

muži 4 [5] 

ženy 5 [5] 

Saldo migrace celkem -2 [5] 

muži -1 [5] 

ženy -1 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -3 [5] 

muži -2 [5] 

ženy -1 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 305 [2] 

muži 146 [2] 

ženy 159 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 49 [2] 

muži 19 [2] 

ženy 30 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 200 [2] 

muži 98 [2] 

ženy 102 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 56 [2] 

muži 29 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 27 [2] 

Mateřská škola 1 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 
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Domy s pečovatelskou službou . 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Hrazany 
 
 

Adresa OÚ Hrazany 399 01 Milevsko 
Telefon  382 594 224  
E-mail  obec.hrazany@quick.cz 
Internet  www.obechrazany.cz  
Starosta  Ing. Luboš Bolek  

 
Katastrální území  Části obce 
64791 8 Dobrošov u Hrazan   Hrazany 
64792 6 Hrazánky   Dobrošov 
64793 4 Hrazany   Hrazánky 
64794 2 Klisinec   Klisinec 
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Hrazany 

  Údaj 

Kód obce 549 410 

Celková výměra pozemku (ha) 849 [2] 

Orná půda (ha) 409 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 15 [2] 

Ovocné sady (ha) - [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 185 [2] 

Zemědělská půda (ha) 609 [2] 

Lesní půda (ha) 164 [2] 

Vodní plochy (ha) 12 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 10 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 55 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 63 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 16 [2] 

Průmysl 12 [2] 

Stavebnictví 7 [2] 

Doprava a spoje 2 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

12 [2] 

Ostatní obchodní služby 4 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 5 [2] 

Školství a zdravotnictví - [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 5 [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti 1 [2] 

Obchodní společnosti 1 [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 42 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 8 [2] 

Svobodná povolání - [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 1 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 10 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 1 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňské léčebny - [4] 
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Katastrální plocha (ha)  849 [2] 

Počet katastrů 4 [2] 

Počet územně technických jednotek 4 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 4 [2] 

Živě narození celkem 2 [5] 

muži 2 [5] 

ženy - [5] 

Zemřelí celkem 1 [5] 

muži 1 [5] 

ženy - [5] 

Přirozený přírůstek celkem 1 [5] 

muži 1 [5] 

ženy - [5] 

Přistěhovalí celkem 4 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 3 [5] 

Vystěhovalí celkem 5 [5] 

muži 3 [5] 

ženy 2 [5] 

Saldo migrace celkem -1 [5] 

muži -2 [5] 

ženy 1 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem - [5] 

muži -1 [5] 

ženy 1 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 286 [2] 

muži 157 [2] 

ženy 129 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 54 [2] 

muži 29 [2] 

ženy 25 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 183 [2] 

muži 101 [2] 

ženy 82 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 49 [2] 

muži 27 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 22 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . 

Ústavy sociální péče pro mládež . 

Sociální oblast 

Domy s pečovatelskou službou . 
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Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného 
charakteru 

. 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) .[3] 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

    
Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Hrejkovice 
 

Adresa OÚ Hrejkovice 88   398 59  Hrejkovice  
Telefon  382 524 138   
E-mail  ou@hrejkovice.cz   
Internet  www.hrejkovice.cz   
Starosta  Hana Kašparová   

 
  
Katastrální území   Části obce   
64809 4 Hrejkovice  Hrejkovice  
70457 1 Níkovice  Chlumek  
71883 1 Pechova Lhota  Níkovice  
    Pechova Lhota 
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  Vybrané statistické údaje za obec   
    Hrejkovice 

  Údaj 

Kód obce 549 428 

Celková výměra pozemku (ha) 1 339 [2] 

Orná půda (ha) 868 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 19 [2] 

Ovocné sady (ha) 0 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 197 [2] 

Zemědělská půda (ha) 1 083 [2] 

Lesní půda (ha) 111 [2] 

Vodní plochy (ha) 48 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 19 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 78 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 118 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 18 [2] 

Průmysl 30 [2] 

Stavebnictví 22 [2] 

Doprava a spoje 5 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

25 [2] 

Ostatní obchodní služby 13 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 4 [2] 

Školství a zdravotnictví - [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 1 [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 5 [2] 

Družstevní organizace 1 [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 84 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 14 [2] 

Svobodná povolání 3 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 1 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 10 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 2 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 2 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 
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Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  1 339 [2] 

Počet katastrů 3 [2] 

Počet územně technických jednotek 3 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 4 [2] 

Živě narození celkem 4 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 3 [5] 

Zemřelí celkem 7 [5] 

muži 3 [5] 

ženy 4 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -3 [5] 

muži -2 [5] 

ženy -1 [5] 

Přistěhovalí celkem 16 [5] 

muži 6 [5] 

ženy 10 [5] 

Vystěhovalí celkem 8 [5] 

muži 4 [5] 

ženy 4 [5] 

Saldo migrace celkem 8 [5] 

muži 2 [5] 

ženy 6 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem 5 [5] 

muži - [5] 

ženy 5 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 471 [2] 

muži 239 [2] 

ženy 232 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 69 [2] 

muži 41 [2] 

ženy 28 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 318 [2] 

muži 166 [2] 

ženy 152 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 84 [2] 

muži 32 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 52 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 
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Domy s pečovatelskou službou 1 [3] 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) .[3] 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

    
    
Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Chyšky 
 
Adresa OÚ Chyšky 27    398 53 Chyšky   
Telefon  382 591 206    
E-mail  obec.chysky@volny.cz      starosta@chysky.cz 
Internet  www.chysky.cz    
Starosta  Ing. Miroslav Maksa    

 
Katastrální území  Části obce     
73976 6 Branišovice u Ratiboře Chyšky  Mezný Ratibořec 
65563 5 Chyšky  Branišov  Nálesí Rohozov 
70483 1 Květuš  Branišovice Nosetín Růžená 
65564 3 Mezný  Hněvanice  Nová Ves Vilín 
70484 9 Nosetín  Hrachov  Podchýšská Lhota Voděrady 
65566 0 Podchýšská Lhota  Kvašťov  Radíkovy Záluží 
73979 1 Ratiboř  Květuš  Ratiboř  
65567 8 Rohozov      
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Chyšky 

  Údaj 

Kód obce 549 452 

Celková výměra pozemku (ha) 3 029 [2] 

Orná půda (ha) 1 108 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 47 [2] 

Ovocné sady (ha) 0 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 951 [2] 

Zemědělská půda (ha) 2 106 [2] 

Lesní půda (ha) 558 [2] 

Vodní plochy (ha) 36 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 37 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 293 [2] 

Hospodářská 
činnost 

Počet podnikatelských subjektů celkem 246 [2] 
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Zemědělství, lesnictví, rybolov 57 [2] 

Průmysl 48 [2] 

Stavebnictví 46 [2] 

Doprava a spoje 5 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

38 [2] 

Ostatní obchodní služby 27 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 9 [2] 

Školství a zdravotnictví 3 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 13 [2] 

Státní organizace 2 [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 1 [2] 

Družstevní organizace 1 [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 165 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 36 [2] 

Svobodná povolání 13 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 9 [2] 

činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 19 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 3 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 3 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  1 [3] 

Hřbitov 1 [3] 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  3 029 [2] 

Počet katastrů 8 [2] 

Počet územně technických jednotek 8 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 20 [2] 

Živě narození celkem 10 [5] 

muži 3 [5] 

ženy 7 [5] 

Zemřelí celkem 10 [5] 

muži 6 [5] 

ženy 4 [5] 

Přirozený přírůstek celkem - [5] 

muži -3 [5] 

ženy 3 [5] 

Přistěhovalí celkem 14 [5] 

muži 8 [5] 

ženy 6 [5] 

Obyvatelstvo 

Vystěhovalí celkem 22 [5] 
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muži 6 [5] 

ženy 16 [5] 

Saldo migrace celkem -8 [5] 

muži 2 [5] 

ženy -10 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -8 [5] 

muži -1 [5] 

ženy -7 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1 081 [2] 

muži 551 [2] 

ženy 530 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 173 [2] 

muži 86 [2] 

ženy 87 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 756 [2] 

muži 409 [2] 

ženy 347 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 152 [2] 

muži 56 [2] 

 

ženy 96 [2] 

Mateřská škola 1 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . 

Ústavy sociální péče pro mládež . 

Domy s pečovatelskou službou .[3] 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

Sociální oblast 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 [3] 

Tělocvičny (vč. školních) 1 [3] 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Zdravotnictví 

Nemocnice  . 
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Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 [3] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 [3] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 1 [3] 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

 

Transfusní stanice . 

    
    
Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
[6] období: 31.12.2001   
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Jetětice 
Adresa OÚ Jetětice 122   398 48  Jetětice  
Telefon  382 587 452   
E-mail  obec.jetetice@tiscali.cz  
 
Katastrální území   

65918 5 Jetětice 
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Jetětice 

  Údaj 

Kód obce 549 479 

Celková výměra pozemku (ha) 1 375 [2] 

Orná půda (ha) 325 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 13 [2] 

Ovocné sady (ha) 1 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 91 [2] 

Zemědělská půda (ha) 429 [2] 

Lesní půda (ha) 786 [2] 

Vodní plochy (ha) 90 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 12 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 57 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 62 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 8 [2] 

Průmysl 10 [2] 

Stavebnictví 9 [2] 

Doprava a spoje 1 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

18 [2] 

Ostatní obchodní služby 7 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví 1 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 6 [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 2 [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 47 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 3 [2] 

Svobodná povolání 1 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 1 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 8 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 
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Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  1 375 [2] 

Počet katastrů 1 [2] 

Počet územně technických jednotek 1 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 2 [2] 

Živě narození celkem 3 [5] 

muži 2 [5] 

ženy 1 [5] 

Zemřelí celkem 4 [5] 

muži 4 [5] 

ženy - [5] 

Přirozený přírůstek celkem -1 [5] 

muži -2 [5] 

ženy 1 [5] 

Přistěhovalí celkem 4 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 3 [5] 

Vystěhovalí celkem 6 [5] 

muži 2 [5] 

ženy 4 [5] 

Saldo migrace celkem -2 [5] 

muži -1 [5] 

ženy -1 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -3 [5] 

muži -3 [5] 

ženy - [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 270 [2] 

muži 126 [2] 

ženy 144 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 36 [2] 

muži 18 [2] 

ženy 18 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 183 [2] 

muži 94 [2] 

ženy 89 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 51 [2] 

muži 14 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 37 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 
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Domy s pečovatelskou službou .[3] 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény 2 [3] 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Jickovice 
 
Adresa OÚ 

 
Jickovice  399 01  Jickovice 

Telefon  382 583 694  
E-mail  obec.jickovice@wo.cz 

 
 
 
Katastrální území  Části obce 

67690 0 Jickovice  Jickovice  
    Varta  
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Jickovice 

  Údaj 

Kód obce 562 084 

Celková výměra pozemku (ha) 1 135 [2] 

Orná půda (ha) 377 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 8 [2] 

Ovocné sady (ha) - [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 142 [2] 

Zemědělská půda (ha) 528 [2] 

Lesní půda (ha) 456 [2] 

Vodní plochy (ha) 114 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 8 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 29 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 34 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 9 [2] 

Průmysl 4 [2] 

Stavebnictví 5 [2] 

Doprava a spoje 1 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

7 [2] 

Ostatní obchodní služby 3 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 3 [2] 

Školství a zdravotnictví 1 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 1 [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 1 [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 21 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 6 [2] 

Svobodná povolání - [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 2 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 4 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 
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Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  1 135 [2] 

Počet katastrů 1 [2] 

Počet územně technických jednotek 1 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 2 [2] 

Živě narození celkem - [5] 

muži - [5] 

ženy - [5] 

Zemřelí celkem 1 [5] 

muži 1 [5] 

ženy - [5] 

Přirozený přírůstek celkem -1 [5] 

muži -1 [5] 

ženy - [5] 

Přistěhovalí celkem 2 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 1 [5] 

Vystěhovalí celkem 2 [5] 

muži - [5] 

ženy 2 [5] 

Saldo migrace celkem - [5] 

muži 1 [5] 

ženy -1 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -1 [5] 

muži - [5] 

ženy -1 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 96 [2] 

muži 47 [2] 

ženy 49 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 8 [2] 

muži 2 [2] 

ženy 6 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 68 [2] 

muži 40 [2] 

ženy 28 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 20 [2] 

muži 5 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 15 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 
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Domy s pečovatelskou službou .[3] 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Kostelec nad 
Vltavou 

 
Adresa OÚ Kostelec nad Vltavou 104      398 58 Kostelec nad Vltavou 
Telefon  382 593 327      
E-mail  kostelecnadvltavou@seznam.cz     
Internet  www.kostelecnadvltavou.cz     
Starosta  Karel Pecka      

 
 
Katastrální území  Části obce    

67020 1 Kostelec nad Vltavou  Kostelec nad Vltavou  
67022 7 Přílepov   Přílepov   
67023 5 Sobědraž   Sobědraž   
67025 1 Zahrádka u Kovářova  Zahrádka   
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  Vybrané statistické údaje za obec  
   Kostelec nad Vltavou 

  Údaj 

Kód obce 549 509 

Celková výměra pozemku (ha) 3 281 [2] 

Orná půda (ha) 623 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 24 [2] 

Ovocné sady (ha) 0 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 464 [2] 

Zemědělská půda (ha) 1 112 [2] 

Lesní půda (ha) 1 732 [2] 

Vodní plochy (ha) 291 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 22 [2] 

Druhy pozemků 

Ostatní plochy (ha) 124 [2] 
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Počet podnikatelských subjektů celkem 93 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 23 [2] 

Průmysl 18 [2] 

Stavebnictví 9 [2] 

Doprava a spoje 4 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

20 [2] 

Ostatní obchodní služby 11 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 3 [2] 

Školství a zdravotnictví 1 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 4 [2] 

Státní organizace 1 [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti - [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 66 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 10 [2] 

Svobodná povolání 5 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 5 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 6 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 2 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 1 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  1 [3] 

Hřbitov 1 [3] 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň 1 [3] 

Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  3 281 [2] 

Počet katastrů 4 [2] 

Počet územně technických jednotek 4 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 4 [2] 

Živě narození celkem 3 [5] 

muži 3 [5] 

ženy - [5] 

Zemřelí celkem 5 [5] 

muži 3 [5] 

ženy 2 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -2 [5] 

muži - [5] 

ženy -2 [5] 

Přistěhovalí celkem 6 [5] 

muži 4 [5] 

Obyvatelstvo 

ženy 2 [5] 
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Vystěhovalí celkem 14 [5] 

muži 6 [5] 

ženy 8 [5] 

Saldo migrace celkem -8 [5] 

muži -2 [5] 

ženy -6 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -10 [5] 

muži -2 [5] 

ženy -8 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 408 [2] 

muži 194 [2] 

ženy 214 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 57 [2] 

muži 29 [2] 

ženy 28 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 269 [2] 

muži 142 [2] 

ženy 127 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 82 [2] 

muži 23 [2] 

 

ženy 59 [2] 

Mateřská škola 1 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . 

Ústavy sociální péče pro mládež . 

Domy s pečovatelskou službou .[3] 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

Sociální oblast 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného 
charakteru 

. 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Zdravotnictví 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 
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Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

 

Transfusní stanice . 

    
    
Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Kovářov 
Adresa OÚ Kovářov 63  398 55 Kovářov 
Telefon  382 594 218  
E-mail  oukovarov@volny.cz  
Internet  www.kovarov.cz  
Starosta  Pavel Hroch  

 
Katastrální území    Části obce     

67139 8 Březí u Kovářova  Kovářov  Lašovice Vladyčín 
67136 3 Dobrá Voda u Kovářova  Březí  Předbořice Zahořany 
78985 2 Chrást u Zahořan  Dobrá Voda Radvánov Záluží 
67138 0 Kovářov   Hostín  Řenkov Zlučín 
78989 5 Předbořice u Zahořan  Chrást  Vepice Žebrákov 
67140 1 Radvánov   Kotýřina  Vesec  
67142 8 Vepice       
67024 3 Vesec       
67143 6 Vladyčín       
78990 9 Zahořany       
78991 7 Žebrákov u Zahořan      
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Kovářov 

  Údaj 

Kód obce 549 517 

Celková výměra pozemku (ha) 5 044 [2] 

Orná půda (ha) 2 513 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 77 [2] 

Ovocné sady (ha) 1 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 646 [2] 

Zemědělská půda (ha) 3 237 [2] 

Lesní půda (ha) 1 103 [2] 

Vodní plochy (ha) 318 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 58 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 328 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 352 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 40 [2] 

Průmysl 88 [2] 

Stavebnictví 66 [2] 

Doprava a spoje 3 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

76 [2] 

Ostatní obchodní služby 34 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 12 [2] 

Školství a zdravotnictví 8 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 25 [2] 

Státní organizace 3 [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 8 [2] 

Družstevní organizace 1 [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 268 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 16 [2] 

Svobodná povolání 8 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 15 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 33 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 3 [3] 

Stálá kina 1 [3] 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 2 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  3 [3] 

Hřbitov 3 [3] 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň .[3] 
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Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  5 044 [2] 

Počet katastrů 11 [2] 

Počet územně technických jednotek 11 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 17 [2] 

Živě narození celkem 18 [5] 

muži 9 [5] 

ženy 9 [5] 

Zemřelí celkem 22 [5] 

muži 9 [5] 

ženy 13 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -4 [5] 

muži - [5] 

ženy -4 [5] 

Přistěhovalí celkem 30 [5] 

muži 17 [5] 

ženy 13 [5] 

Vystěhovalí celkem 20 [5] 

muži 7 [5] 

ženy 13 [5] 

Saldo migrace celkem 10 [5] 

muži 10 [5] 

ženy - [5] 

Přírůstek/úbytek celkem 6 [5] 

muži 10 [5] 

ženy -4 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1 463 [2] 

muži 726 [2] 

ženy 737 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 213 [2] 

muži 111 [2] 

ženy 102 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 991 [2] 

muži 504 [2] 

ženy 487 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 259 [2] 

muži 111 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 148 [2] 

Mateřská škola 1 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 
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Domy s pečovatelskou službou 1 [3] 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény 1 [3] 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 [3] 

Tělocvičny (vč. školních) 1 [3] 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 [3] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1 [3] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Křižanov 
 
 
Adresa OÚ 398 43 Křižanov   
Telefon  382 589 257   
E-mail  obec.krizanov@seznam.cz  
Starosta  Jaroslav Kohout   

 
 
 
Katastrální území     

60931 5 Křižanov u Branic  
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  Vybrané statistické údaje za obec  

    Křižanov 

  Údaj 

Kód obce 509 752 

Celková výměra pozemku (ha) 335 [2] 

Orná půda (ha) 213 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 5 [2] 

Ovocné sady (ha) 1 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 46 [2] 

Zemědělská půda (ha) 264 [2] 

Lesní půda (ha) 32 [2] 

Vodní plochy (ha) 23 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 4 [2] 

Druhy pozemků 

Ostatní plochy (ha) 11 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 17 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 5 [2] 

Průmysl 1 [2] 

Stavebnictví 1 [2] 

Doprava a spoje - [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

4 [2] 

Ostatní obchodní služby 4 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví - [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti - [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 11 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci - [2] 

Svobodná povolání - [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 2 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 4 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček . 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň .[3] 
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Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  335 [2] 

Počet katastrů 1 [2] 

Počet územně technických jednotek 1 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 1 [2] 

Živě narození celkem - [5] 

muži - [5] 

ženy - [5] 

Zemřelí celkem 1 [5] 

muži 1 [5] 

ženy - [5] 

Přirozený přírůstek celkem -1 [5] 

muži -1 [5] 

ženy - [5] 

Přistěhovalí celkem 2 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 1 [5] 

Vystěhovalí celkem 7 [5] 

muži 3 [5] 

ženy 4 [5] 

Saldo migrace celkem -5 [5] 

muži -2 [5] 

ženy -3 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -6 [5] 

muži -3 [5] 

ženy -3 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 89 [2] 

muži 46 [2] 

ženy 43 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 5 [2] 

muži 3 [2] 

ženy 2 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 62 [2] 

muži 38 [2] 

ženy 24 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 22 [2] 

muži 5 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 17 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP MILEVSKO  ŘÍJEN 2008 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

78

Domy s pečovatelskou službou . 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Kučeř 
 
 
Adresa OÚ 

 
 
398 34  Kučeř  

Telefon  382 583 780  
 
 
 
Katastrální území     

67691 8 Kučeř  
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Kučeř 

  Údaj 

Kód obce 549 541 

Celková výměra pozemku (ha) 1 095 [2] 

Orná půda (ha) 506 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 9 [2] 

Ovocné sady (ha) 0 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 50 [2] 

Zemědělská půda (ha) 566 [2] 

Lesní půda (ha) 435 [2] 

Vodní plochy (ha) 40 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 9 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 45 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 54 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 23 [2] 

Průmysl 8 [2] 

Stavebnictví 6 [2] 

Doprava a spoje 1 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

8 [2] 

Ostatní obchodní služby 5 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví - [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 1 [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 1 [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 33 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 6 [2] 

Svobodná povolání 2 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 7 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 5 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Kultura 

Krematorium . 
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 Smuteční síň .[3] 

Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  1 095 [2] 

Počet katastrů 1 [2] 

Počet územně technických jednotek 1 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 1 [2] 

Živě narození celkem 1 [5] 

muži - [5] 

ženy 1 [5] 

Zemřelí celkem 2 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 1 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -1 [5] 

muži -1 [5] 

ženy - [5] 

Přistěhovalí celkem 5 [5] 

muži 4 [5] 

ženy 1 [5] 

Vystěhovalí celkem 2 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 1 [5] 

Saldo migrace celkem 3 [5] 

muži 3 [5] 

ženy - [5] 

Přírůstek/úbytek celkem 2 [5] 

muži 2 [5] 

ženy - [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 162 [2] 

muži 85 [2] 

ženy 77 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 14 [2] 

muži 7 [2] 

ženy 7 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 117 [2] 

muži 66 [2] 

ženy 51 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 31 [2] 

muži 12 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 19 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Sociální oblast Ústavy sociální péče pro dospělé . 
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Ústavy sociální péče pro mládež . 

Domy s pečovatelskou službou . 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) .[3] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP MILEVSKO  ŘÍJEN 2008 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

83

Květov 
 
 

Adresa OÚ Květov   399 01  Milevsko 
Telefon  382 583 751  
E-mail  obeckvetov@volny.cz  

 
 
 
Katastrální území    Části obce 

67831 7 Květov  Květov  
67832 5 Vůsí  Vůsí  
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Květov 

  Údaj 

Kód obce 598 801 

Celková výměra pozemku (ha) 1 574 [2] 

Orná půda (ha) 384 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 12 [2] 

Ovocné sady (ha) - [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 69 [2] 

Zemědělská půda (ha) 465 [2] 

Lesní půda (ha) 1 028 [2] 

Vodní plochy (ha) 32 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 9 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 40 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 23 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 9 [2] 

Průmysl 4 [2] 

Stavebnictví 5 [2] 

Doprava a spoje 1 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

2 [2] 

Ostatní obchodní služby - [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví - [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti - [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 16 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 2 [2] 

Svobodná povolání - [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 3 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 2 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  2 [3] 

Hřbitov 1 [3] 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň .[3] 
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Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  1 574 [2] 

Počet katastrů 2 [2] 

Počet územně technických jednotek 2 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 2 [2] 

Živě narození celkem - [5] 

muži - [5] 

ženy - [5] 

Zemřelí celkem 5 [5] 

muži 2 [5] 

ženy 3 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -5 [5] 

muži -2 [5] 

ženy -3 [5] 

Přistěhovalí celkem 7 [5] 

muži 5 [5] 

ženy 2 [5] 

Vystěhovalí celkem - [5] 

muži - [5] 

ženy - [5] 

Saldo migrace celkem 7 [5] 

muži 5 [5] 

ženy 2 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem 2 [5] 

muži 3 [5] 

ženy -1 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 104 [2] 

muži 60 [2] 

ženy 44 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 8 [2] 

muži 5 [2] 

ženy 3 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 77 [2] 

muži 46 [2] 

ženy 31 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 19 [2] 

muži 9 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 10 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 
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Domy s pečovatelskou službou . 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) .[3] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Milevsko 
 
Adresa OÚ nám.E.-Beneše 420   399 16 Milevsko   
Telefon  382 504 111     
E-mail  posta@milevsko-město.cz     sekret@milevsko-město.cz 

Internet  www.milevsko-město.cz    
Starosta  Zdeněk Herout     
 
 
Katastrální území    Části obce   

62673 2 Dmýštice  Dmýštice  Něžovice 
62674 1 Klisín  Klisín  Rukáveč 
69467 3 Milevsko  Milevsko  Velká 
62675 9 Něžovice     
69476 2 Rukáveč     
77816 8 Velká u Milevska     
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Milevsko 

  Údaj 

Kód obce 549 576 

Celková výměra pozemku (ha) 4 230 [2] 

Orná půda (ha) 1 452 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 80 [2] 

Ovocné sady (ha) 6 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 868 [2] 

Zemědělská půda (ha) 2 406 [2] 

Lesní půda (ha) 1 350 [2] 

Vodní plochy (ha) 57 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 113 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 304 [2] 

Hospodářská 
činnost 

Počet podnikatelských subjektů celkem 2 109 [2] 
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Zemědělství, lesnictví, rybolov 105 [2] 

Průmysl 418 [2] 

Stavebnictví 247 [2] 

Doprava a spoje 50 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

622 [2] 

Ostatní obchodní služby 373 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 5 [2] 

Školství a zdravotnictví 63 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 226 [2] 

Státní organizace 13 [2] 

Akciové společnosti 11 [2] 

Obchodní společnosti 103 [2] 

Družstevní organizace 9 [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 1 600 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 52 [2] 

Svobodná povolání 90 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 22 [2] 

činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 209 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 3 [3] 

Stálá kina 1 [3] 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1 [3] 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 1 [3] 

Kulturní zařízení ostatní 2 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1 [3] 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  3 [3] 

Hřbitov 1 [3] 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň 1 [3] 

Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  4 230 [2] 

Počet katastrů 6 [2] 

Počet územně technických jednotek 6 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 6 [2] 

Živě narození celkem 78 [5] 

muži 39 [5] 

ženy 39 [5] 

Zemřelí celkem 85 [5] 

muži 35 [5] 

ženy 50 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -7 [5] 

muži 4 [5] 

ženy -11 [5] 

Přistěhovalí celkem 228 [5] 

muži 72 [5] 

ženy 156 [5] 

Obyvatelstvo 

Vystěhovalí celkem 235 [5] 
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muži 101 [5] 

ženy 134 [5] 

Saldo migrace celkem -7 [5] 

muži -29 [5] 

ženy 22 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -14 [5] 

muži -25 [5] 

ženy 11 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 9 158 [2] 

muži 4 412 [2] 

ženy 4 746 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1 116 [2] 

muži 554 [2] 

ženy 562 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 6 470 [2] 

muži 3 201 [2] 

ženy 3 269 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 1 572 [2] 

muži 657 [2] 

 

ženy 915 [2] 

Mateřská škola 4 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 2 

Střední odborné učiliště 1 

Gymnázium 1 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální 1 

Základní umělecká škola 1 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . 

Ústavy sociální péče pro mládež . 

Domy s pečovatelskou službou 2 [3] 

Domovy důchodců  1 [3] 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven 1 [3] 

Sociální oblast 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény 1 [3] 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 

Tělocvičny (vč. školních) 3 [3] 

Stadiony otevřené 1 [3] 

Stadiony kryté 1 [6] 

Zimní stadiony kryté i otevřené 1 [3] 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 6 [3] 

Sdružená ambulantní zařízení 1 [3] 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení 1 [7] 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Zdravotnictví 

Nemocnice  . 
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Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 5 [3] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 2 [3] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 [3] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 3 [3] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 2 [3] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  5 [3] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 2 [3] 

Ostatní samostatná zařízení 4 [3] 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 1 [3] 

Zařízení lékárenské péče 3 [3] 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 1 [3] 

Okresní zdravotní ústav . 

 

Transfusní stanice . 

    
    
Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
[6] období: 31.12.2003   
[7] období: 31.12.2001   
 



ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SO ORP MILEVSKO  ŘÍJEN 2008 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

92

Okrouhlá 
 

 

Adresa OÚ 
398 43  
Okrouhlá 

Telefon  382 581 031 
 
 
 
Katastrální území     

60932 3 
Okrouhlá u 
Branic  
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Okrouhlá 

  Údaj 

Kód obce 529 877 

Celková výměra pozemku (ha) 437 [2] 

Orná půda (ha) 144 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 6 [2] 

Ovocné sady (ha) - [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 38 [2] 

Zemědělská půda (ha) 189 [2] 

Lesní půda (ha) 198 [2] 

Vodní plochy (ha) 29 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 3 [2] 

Druhy pozemků 

Ostatní plochy (ha) 19 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 9 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 1 [2] 

Průmysl 1 [2] 

Stavebnictví 1 [2] 

Doprava a spoje - [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

4 [2] 

Ostatní obchodní služby - [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví - [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti - [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 6 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci - [2] 

Svobodná povolání - [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 1 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 2 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček . 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Kultura 

Krematorium . 
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 Smuteční síň . 

Lázně Lázeňské léčebny - [3] 

Katastrální plocha (ha)  437 [2] 

Počet katastrů 1 [2] 

Počet územně technických jednotek 1 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 1 [2] 

Živě narození celkem - [4] 

muži - [4] 

ženy - [4] 

Zemřelí celkem 2 [4] 

muži 1 [4] 

ženy 1 [4] 

Přirozený přírůstek celkem -2 [4] 

muži -1 [4] 

ženy -1 [4] 

Přistěhovalí celkem 8 [4] 

muži 5 [4] 

ženy 3 [4] 

Vystěhovalí celkem 4 [4] 

muži 2 [4] 

ženy 2 [4] 

Saldo migrace celkem 4 [4] 

muži 3 [4] 

ženy 1 [4] 

Přírůstek/úbytek celkem 2 [4] 

muži 2 [4] 

ženy - [4] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 74 [2] 

muži 29 [2] 

ženy 45 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 13 [2] 

muži 6 [2] 

ženy 7 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 48 [2] 

muži 19 [2] 

ženy 29 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 13 [2] 

muži 4 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 9 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Sociální oblast Ústavy sociální péče pro dospělé . 
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Ústavy sociální péče pro mládež . 

Domy s pečovatelskou službou . 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2005   
[4] období: rok 2007   
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Osek 
 

 
Adresa OÚ 399 01 Osek  
Telefon  382 526 039  
E-mail  obec.osek@volny.cz  
Starosta  Stanislav Čunát  

 
 
 
Katastrální území   

71288 4 Osek u Milevska 
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Osek 

  Údaj 

Kód obce 598 828 

Celková výměra pozemku (ha) 529 [2] 

Orná půda (ha) 267 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 7 [2] 

Ovocné sady (ha) 0 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 112 [2] 

Zemědělská půda (ha) 386 [2] 

Lesní půda (ha) 111 [2] 

Vodní plochy (ha) 4 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 7 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 20 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 28 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 4 [2] 

Průmysl 6 [2] 

Stavebnictví 4 [2] 

Doprava a spoje 3 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

5 [2] 

Ostatní obchodní služby 3 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví - [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 1 [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 1 [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 21 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci - [2] 

Svobodná povolání 1 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby - [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 5 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 1 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňské léčebny - [4] 
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Katastrální plocha (ha)  529 [2] 

Počet katastrů 1 [2] 

Počet územně technických jednotek 1 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 1 [2] 

Živě narození celkem 1 [5] 

muži 1 [5] 

ženy - [5] 

Zemřelí celkem 3 [5] 

muži 2 [5] 

ženy 1 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -2 [5] 

muži -1 [5] 

ženy -1 [5] 

Přistěhovalí celkem 1 [5] 

muži 1 [5] 

ženy - [5] 

Vystěhovalí celkem 3 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 2 [5] 

Saldo migrace celkem -2 [5] 

muži - [5] 

ženy -2 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -4 [5] 

muži -1 [5] 

ženy -3 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 119 [2] 

muži 63 [2] 

ženy 56 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 21 [2] 

muži 15 [2] 

ženy 6 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 80 [2] 

muži 45 [2] 

ženy 35 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 18 [2] 

muži 3 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 15 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . 

Ústavy sociální péče pro mládež 1 [6] 

Sociální oblast 

Domy s pečovatelskou službou . 
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Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény 1 [6] 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

    
    
Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
[6] období: 31.12.2002   
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Přeborov 
 
 

Adresa OÚ Přeborov 1   399 01 Milevsko 1  
Telefon  382 584 126   
E-mail  obecpreborov@cbox.cz  
Starosta  Josef Nedvěd   

 
 
Katastrální území     

73412 8 Přeborov  
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Přeborov 

  Údaj 

Kód obce 561 517 

Celková výměra pozemku (ha) 443 [2] 

Orná půda (ha) 272 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 4 [2] 

Ovocné sady (ha) - [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 48 [2] 

Zemědělská půda (ha) 324 [2] 

Lesní půda (ha) 91 [2] 

Vodní plochy (ha) 5 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 6 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 18 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 32 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 7 [2] 

Průmysl 2 [2] 

Stavebnictví 7 [2] 

Doprava a spoje 2 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

6 [2] 

Ostatní obchodní služby 5 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví 1 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 1 [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 21 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 6 [2] 

Svobodná povolání 1 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 1 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 2 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Kultura 

Krematorium . 
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 Smuteční síň . 

Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  443 [2] 

Počet katastrů 1 [2] 

Počet územně technických jednotek 1 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 1 [2] 

Živě narození celkem 1 [5] 

muži 1 [5] 

ženy - [5] 

Zemřelí celkem 1 [5] 

muži - [5] 

ženy 1 [5] 

Přirozený přírůstek celkem - [5] 

muži 1 [5] 

ženy -1 [5] 

Přistěhovalí celkem 3 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 2 [5] 

Vystěhovalí celkem 2 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 1 [5] 

Saldo migrace celkem 1 [5] 

muži - [5] 

ženy 1 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem 1 [5] 

muži 1 [5] 

ženy - [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 134 [2] 

muži 68 [2] 

ženy 66 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 16 [2] 

muži 11 [2] 

ženy 5 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 100 [2] 

muži 51 [2] 

ženy 49 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 18 [2] 

muži 6 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 12 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Sociální oblast Ústavy sociální péče pro dospělé . 
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Ústavy sociální péče pro mládež . 

Domy s pečovatelskou službou . 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Přeštěnice 
 

Adresa OÚ 398 51  Přeštěnice  
Telefon  382 584 531  
E-mail  ouprestenice@volny.cz 
Starosta  Miroslav Zika  

 
 
Katastrální území    Části obce   

73521 3 Držkrajov    Přeštěnice 
73523 0 Přeštěnice    Držkrajov  
73524 8 Týnice    Mlčkov  

      Týnice  
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Přeštěnice 

  Údaj 

Kód obce 549 797 

Celková výměra pozemku (ha) 978 [2] 

Orná půda (ha) 540 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 12 [2] 

Ovocné sady (ha) 0 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 196 [2] 

Zemědělská půda (ha) 748 [2] 

Lesní půda (ha) 139 [2] 

Vodní plochy (ha) 4 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 13 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 74 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 76 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 18 [2] 

Průmysl 18 [2] 

Stavebnictví 10 [2] 

Doprava a spoje 1 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

15 [2] 

Ostatní obchodní služby 7 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 4 [2] 

Školství a zdravotnictví 1 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 2 [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 3 [2] 

Družstevní organizace 1 [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 49 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 12 [2] 

Svobodná povolání - [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 2 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 9 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 1 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 
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Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  978 [2] 

Počet katastrů 3 [2] 

Počet územně technických jednotek 3 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 4 [2] 

Živě narození celkem 1 [5] 

muži 1 [5] 

ženy - [5] 

Zemřelí celkem 1 [5] 

muži - [5] 

ženy 1 [5] 

Přirozený přírůstek celkem - [5] 

muži 1 [5] 

ženy -1 [5] 

Přistěhovalí celkem 4 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 3 [5] 

Vystěhovalí celkem 8 [5] 

muži 4 [5] 

ženy 4 [5] 

Saldo migrace celkem -4 [5] 

muži -3 [5] 

ženy -1 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -4 [5] 

muži -2 [5] 

ženy -2 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 297 [2] 

muži 149 [2] 

ženy 148 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 47 [2] 

muži 20 [2] 

ženy 27 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 208 [2] 

muži 105 [2] 

ženy 103 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 42 [2] 

muži 24 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 18 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 
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Domy s pečovatelskou službou . 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

    
    
Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Sepekov 
 

Adresa OÚ Sepekov 174   398 51 Sepekov  (městys)  
Telefon  382 581 274    
E-mail  obec.sepekov@seznam.cz   
Internet  www.sepekov.eu    
Starosta  Stanislav Sedláček    

 
 
Katastrální území    Části obce 
74759 9 Líšnice u Sepekova   Sepekov  
74760 2 Sepekov   Líšnice  
74761 1 Zálší u Sepekova   Zálší  
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Sepekov 

  Údaj 

Kód obce 549 843 

Celková výměra pozemku (ha) 2 852 [2] 

Orná půda (ha) 1 279 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 38 [2] 

Ovocné sady (ha) 2 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 288 [2] 

Zemědělská půda (ha) 1 606 [2] 

Lesní půda (ha) 994 [2] 

Vodní plochy (ha) 88 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 37 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 126 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 313 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 55 [2] 

Průmysl 61 [2] 

Stavebnictví 44 [2] 

Doprava a spoje 8 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

87 [2] 

Ostatní obchodní služby 35 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 3 [2] 

Školství a zdravotnictví 3 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 17 [2] 

Státní organizace 1 [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 10 [2] 

Družstevní organizace 1 [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 237 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 34 [2] 

Svobodná povolání 5 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 7 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 18 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 2 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 2 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  1 [3] 

Hřbitov 1 [3] 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 
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Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  2 852 [2] 

Počet katastrů 3 [2] 

Počet územně technických jednotek 3 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 3 [2] 

Živě narození celkem 3 [5] 

muži 2 [5] 

ženy 1 [5] 

Zemřelí celkem 13 [5] 

muži 2 [5] 

ženy 11 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -10 [5] 

muži - [5] 

ženy -10 [5] 

Přistěhovalí celkem 42 [5] 

muži 22 [5] 

ženy 20 [5] 

Vystěhovalí celkem 25 [5] 

muži 9 [5] 

ženy 16 [5] 

Saldo migrace celkem 17 [5] 

muži 13 [5] 

ženy 4 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem 7 [5] 

muži 13 [5] 

ženy -6 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1 334 [2] 

muži 663 [2] 

ženy 671 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 182 [2] 

muži 94 [2] 

ženy 88 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 911 [2] 

muži 465 [2] 

ženy 446 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 241 [2] 

muži 104 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 137 [2] 

Mateřská škola 1 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 
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Domy s pečovatelskou službou 1 [3] 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 

Tělocvičny (vč. školních) 1 [3] 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 [3] 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 [3] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
[6] období: 31.12.2001   
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Stehlovice 
 
Adresa OÚ 398 43 Stehlovice   
Telefon  382 589 250   
E-mail  ou-stehlovice@volny.cz  
Starosta  Václav Blažek   

 
 
Katastrální území     

60933 1 Stehlovice  
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Stehlovice 

  Údaj 

Kód obce 529 885 

Celková výměra pozemku (ha) 448 [2] 

Orná půda (ha) 249 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 6 [2] 

Ovocné sady (ha) 2 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 69 [2] 

Zemědělská půda (ha) 326 [2] 

Lesní půda (ha) 98 [2] 

Vodní plochy (ha) 1 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 5 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 17 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 12 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 5 [2] 

Průmysl 2 [2] 

Stavebnictví 1 [2] 

Doprava a spoje - [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

2 [2] 

Ostatní obchodní služby - [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví - [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti - [2] 

Družstevní organizace 1 [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 5 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 3 [2] 

Svobodná povolání - [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 1 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 2 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček . 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňské léčebny - [3] 
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Katastrální plocha (ha)  448 [2] 

Počet katastrů 1 [2] 

Počet územně technických jednotek 1 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 1 [2] 

Živě narození celkem 1 [4] 

muži 1 [4] 

ženy - [4] 

Zemřelí celkem 1 [4] 

muži 1 [4] 

ženy - [4] 

Přirozený přírůstek celkem - [4] 

muži - [4] 

ženy - [4] 

Přistěhovalí celkem 2 [4] 

muži 1 [4] 

ženy 1 [4] 

Vystěhovalí celkem 1 [4] 

muži 1 [4] 

ženy - [4] 

Saldo migrace celkem 1 [4] 

muži - [4] 

ženy 1 [4] 

Přírůstek/úbytek celkem 1 [4] 

muži - [4] 

ženy 1 [4] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 102 [2] 

muži 54 [2] 

ženy 48 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 11 [2] 

muži 6 [2] 

ženy 5 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 66 [2] 

muži 37 [2] 

ženy 29 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 25 [2] 

muži 11 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 14 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . 

Ústavy sociální péče pro mládež . 

Sociální oblast 

Domy s pečovatelskou službou . 
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Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

    
    
Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2005   
[4] období: rok 2007   
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Veselíčko 
 
Adresa OÚ Veselíčko 24  398 43 Bernartice  
Telefon  382 589 284   
E-mail  obecveselicko@volny.cz  
Internet  www.obecveselicko.eud.cz  
Starosta  Jaromír Krška   

 
 
 
Katastrální území    Části obce 

78082 1 Bilina   Veselíčko  
78083 9 Veselíčko u Milevska   Bílina  
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Veselíčko 

  Údaj 

Kód obce 549 975 

Celková výměra pozemku (ha) 451 [2] 

Orná půda (ha) 329 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 8 [2] 

Ovocné sady (ha) - [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 20 [2] 

Zemědělská půda (ha) 357 [2] 

Lesní půda (ha) 50 [2] 

Vodní plochy (ha) 11 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 8 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 25 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 48 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 8 [2] 

Průmysl 7 [2] 

Stavebnictví 9 [2] 

Doprava a spoje - [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

12 [2] 

Ostatní obchodní služby 5 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví 1 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 4 [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti 1 [2] 

Obchodní společnosti 4 [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 36 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 2 [2] 

Svobodná povolání - [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby - [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 5 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  1 [4] 

Hřbitov 1 [4] 

Kultura 

Krematorium . 
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 Smuteční síň . 

Lázně Lázeňské léčebny - [5] 

Katastrální plocha (ha)  451 [2] 

Počet katastrů 2 [2] 

Počet územně technických jednotek 2 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 2 [2] 

Živě narození celkem 2 [6] 

muži 1 [6] 

ženy 1 [6] 

Zemřelí celkem 3 [6] 

muži 2 [6] 

ženy 1 [6] 

Přirozený přírůstek celkem -1 [6] 

muži -1 [6] 

ženy - [6] 

Přistěhovalí celkem 4 [6] 

muži 1 [6] 

ženy 3 [6] 

Vystěhovalí celkem 13 [6] 

muži 9 [6] 

ženy 4 [6] 

Saldo migrace celkem -9 [6] 

muži -8 [6] 

ženy -1 [6] 

Přírůstek/úbytek celkem -10 [6] 

muži -9 [6] 

ženy -1 [6] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 191 [2] 

muži 99 [2] 

ženy 92 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 25 [2] 

muži 14 [2] 

ženy 11 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 132 [2] 

muži 72 [2] 

ženy 60 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 34 [2] 

muži 13 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 21 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Sociální oblast Ústavy sociální péče pro dospělé . 
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Ústavy sociální péče pro mládež . 

Domy s pečovatelskou službou . 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [4] 

Tělocvičny (vč. školních) 2 [4] 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2002   
[4] období: 31.12.2006   
[5] období: 31.12.2005   
[6] období: rok 2007   
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Vlksice 
 

Adresa OÚ Vlksice 4  399 01 Milevsko 1 
Telefon  382 584 546  
E-mail  obec.vlksice@seznam.cz 

Internet  www.vlksice.obec.cz  
 
Katastrální území      Části obce   

78416 8 Střítež u Milevska   Dobřemělice  
78417 6 Vlksice   Klokočov  

     Střítěž  
     Vlksice  
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Vlksice 

  Údaj 

Kód obce 598 852 

Celková výměra pozemku (ha) 837 [2] 

Orná půda (ha) 388 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 13 [2] 

Ovocné sady (ha) - [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 227 [2] 

Zemědělská půda (ha) 628 [2] 

Lesní půda (ha) 113 [2] 

Vodní plochy (ha) 8 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 9 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 80 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 18 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 4 [2] 

Průmysl 4 [2] 

Stavebnictví 1 [2] 

Doprava a spoje - [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

4 [2] 

Ostatní obchodní služby 1 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 3 [2] 

Školství a zdravotnictví - [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 1 [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti - [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 10 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci - [2] 

Svobodná povolání 1 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 3 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 4 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 2 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 
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Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  837 [2] 

Počet katastrů 2 [2] 

Počet územně technických jednotek 2 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 4 [2] 

Živě narození celkem - [5] 

muži - [5] 

ženy - [5] 

Zemřelí celkem 2 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 1 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -2 [5] 

muži -1 [5] 

ženy -1 [5] 

Přistěhovalí celkem 2 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 1 [5] 

Vystěhovalí celkem 5 [5] 

muži 2 [5] 

ženy 3 [5] 

Saldo migrace celkem -3 [5] 

muži -1 [5] 

ženy -2 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -5 [5] 

muži -2 [5] 

ženy -3 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 126 [2] 

muži 60 [2] 

ženy 66 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 8 [2] 

muži 3 [2] 

ženy 5 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 99 [2] 

muži 50 [2] 

ženy 49 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 19 [2] 

muži 7 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 12 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 
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Domy s pečovatelskou službou . 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

    
Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Zbelítov 
 
 

Adresa OÚ 399 01  Zbelítov  
Telefon  382 526 274  
E-mail  zbelitov@c-box.cz  
Internet  www.obeczbelitov.eud.cz 
Starosta  K. Kothera  

 
 
Katastrální území     

79138 5 Zbelítov  
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  Vybrané statistické údaje za obec   

    Zbelítov 

  Údaj 

Kód obce 550 035 

Celková výměra pozemku (ha) 300 [2] 

Orná půda (ha) 197 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 5 [2] 

Ovocné sady (ha) - [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 20 [2] 

Zemědělská půda (ha) 222 [2] 

Lesní půda (ha) 51 [2] 

Vodní plochy (ha) 2 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 6 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 18 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 64 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 7 [2] 

Průmysl 15 [2] 

Stavebnictví 10 [2] 

Doprava a spoje - [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

17 [2] 

Ostatní obchodní služby 10 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví - [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 3 [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti - [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 52 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 3 [2] 

Svobodná povolání 4 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 3 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 2 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 1 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 
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Lázně Lázeňské léčebny - [4] 

Katastrální plocha (ha)  300 [2] 

Počet katastrů 1 [2] 

Počet územně technických jednotek 1 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 1 [2] 

Živě narození celkem 3 [5] 

muži 1 [5] 

ženy 2 [5] 

Zemřelí celkem 4 [5] 

muži 4 [5] 

ženy - [5] 

Přirozený přírůstek celkem -1 [5] 

muži -3 [5] 

ženy 2 [5] 

Přistěhovalí celkem 3 [5] 

muži 2 [5] 

ženy 1 [5] 

Vystěhovalí celkem 8 [5] 

muži 7 [5] 

ženy 1 [5] 

Saldo migrace celkem -5 [5] 

muži -5 [5] 

ženy - [5] 

Přírůstek/úbytek celkem -6 [5] 

muži -8 [5] 

ženy 2 [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 340 [2] 

muži 164 [2] 

ženy 176 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 42 [2] 

muži 22 [2] 

ženy 20 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 249 [2] 

muži 123 [2] 

ženy 126 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 49 [2] 

muži 19 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 30 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . Sociální oblast 

Ústavy sociální péče pro mládež . 
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Domy s pečovatelskou službou . 

Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
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Zběšičky 
 
 
 

Adresa OÚ 398 43 Zběšičky  
Telefon  382 585 624  
Starosta  Petr Pileček  

 
 
 
Katastrální území    Části obce   
79139 3 Hanov    Hanov  
79142 3 Popovec u Zběšiček    Popovec  
79144 0 Zběšičky    Zběšičky  
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  Vybrané statistické údaje za obec  
   Zběšičky 

  Údaj 

Kód obce 550 043 

Celková výměra pozemku (ha) 592 [2] 

Orná půda (ha) 252 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 8 [2] 

Ovocné sady (ha) 1 [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 45 [2] 

Zemědělská půda (ha) 307 [2] 

Lesní půda (ha) 252 [2] 

Vodní plochy (ha) 11 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 5 [2] 

Druhy pozemků 

Ostatní plochy (ha) 17 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 17 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 5 [2] 

Průmysl 1 [2] 

Stavebnictví 2 [2] 

Doprava a spoje - [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

5 [2] 

Ostatní obchodní služby - [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 [2] 

Školství a zdravotnictví 1 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 1 [2] 

Státní organizace 1 [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti - [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 11 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 1 [2] 

Svobodná povolání - [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby - [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 4 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní .[4] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňské léčebny - [5] 
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Katastrální plocha (ha)  592 [2] 

Počet katastrů 3 [2] 

Počet územně technických jednotek 3 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 3 [2] 

Živě narození celkem - [6] 

muži - [6] 

ženy - [6] 

Zemřelí celkem 1 [6] 

muži - [6] 

ženy 1 [6] 

Přirozený přírůstek celkem -1 [6] 

muži - [6] 

ženy -1 [6] 

Přistěhovalí celkem 5 [6] 

muži 2 [6] 

ženy 3 [6] 

Vystěhovalí celkem 3 [6] 

muži 2 [6] 

ženy 1 [6] 

Saldo migrace celkem 2 [6] 

muži - [6] 

ženy 2 [6] 

Přírůstek/úbytek celkem 1 [6] 

muži - [6] 

ženy 1 [6] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 138 [2] 

muži 68 [2] 

ženy 70 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 11 [2] 

muži 5 [2] 

ženy 6 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 106 [2] 

muži 58 [2] 

ženy 48 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 21 [2] 

muži 5 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 16 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . 

Ústavy sociální péče pro mládež 1 [7] 

Sociální oblast 

Domy s pečovatelskou službou . 
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Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 [4] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

    
Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2002   
[4] období: 31.12.2006   
[5] období: 31.12.2005   
[6] období: rok 2007   
[7] období: 31.12.2004   
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Zhoř 
 

Adresa OÚ Zhoř 40  399 01 Zhoř 
Telefon  382 584 325 
E-mail  obec.zhor@seznam.cz 
Starosta  Jaroslav Kofroň 

 
 
Katastrální území    Části obce   

79283 7 Blehov    Blehov  
79287 0 Březí u Milevska    Březí  
79284 5 Osletín    Osletín  
79286 1 Zhoř u Milevska    Zbislav  

      Zhoř  
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  Vybrané statistické údaje za obec   
     Zho ř 

  Údaj 

Kód obce 550 060 

Celková výměra pozemku (ha) 1 212 [2] 

Orná půda (ha) 700 [2] 

Chmelnice (ha) - [2] 

Vinice (ha) - [2] 

Zahrady (ha) 18 [2] 

Ovocné sady (ha) - [2] 

Trvalé trávní porosty (ha) 224 [2] 

Zemědělská půda (ha) 942 [2] 

Lesní půda (ha) 142 [2] 

Vodní plochy (ha) 16 [2] 

Zastavěné plochy (ha) 13 [2] 

Druhy 
pozemků 

Ostatní plochy (ha) 101 [2] 

Počet podnikatelských subjektů celkem 74 [2] 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 28 [2] 

Průmysl 17 [2] 

Stavebnictví 4 [2] 

Doprava a spoje 3 [2] 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství 

12 [2] 

Ostatní obchodní služby 3 [2] 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 5 [2] 

Školství a zdravotnictví 1 [2] 

podle 
převažující 
činnosti 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 1 [2] 

Státní organizace - [2] 

Akciové společnosti - [2] 

Obchodní společnosti 2 [2] 

Družstevní organizace - [2] 

Peněžní organizace - počet subjektů - [2] 

Podnikatelé - fyzické osoby 40 [2] 

Samostatně hospodařící rolníci 14 [2] 

Svobodná povolání 1 [2] 

Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 10 [2] 

Hospodářská 
činnost 

podle 
právní 
formy 

Ostatní právní formy 7 [2] 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 [3] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 2 [3] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Kultura 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňské léčebny - [4] 
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Katastrální plocha (ha)  1 212 [2] 

Počet katastrů 4 [2] 

Počet územně technických jednotek 4 [2] 

Obecná 
charakteristika 

Počet částí obce 5 [2] 

Živě narození celkem - [5] 

muži - [5] 

ženy - [5] 

Zemřelí celkem 3 [5] 

muži - [5] 

ženy 3 [5] 

Přirozený přírůstek celkem -3 [5] 

muži - [5] 

ženy -3 [5] 

Přistěhovalí celkem 12 [5] 

muži 7 [5] 

ženy 5 [5] 

Vystěhovalí celkem 5 [5] 

muži 3 [5] 

ženy 2 [5] 

Saldo migrace celkem 7 [5] 

muži 4 [5] 

ženy 3 [5] 

Přírůstek/úbytek celkem 4 [5] 

muži 4 [5] 

ženy - [5] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 272 [2] 

muži 146 [2] 

ženy 126 [2] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 38 [2] 

muži 26 [2] 

ženy 12 [2] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 191 [2] 

muži 105 [2] 

ženy 86 [2] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 43 [2] 

muži 15 [2] 

Obyvatelstvo 

ženy 28 [2] 

Mateřská škola . 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) . 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) . 

Střední odborné učiliště . 

Gymnázium . 

Střední odborná škola (vč.zdravotnické) . 

Škola speciální . 

Základní umělecká škola . 

Vysoká škola-počet . 

Jazyková škola . 

Školství [1] 

Vyšší odborná škola . 

Ústavy sociální péče pro dospělé . 

Ústavy sociální péče pro mládež .[6] 

Sociální oblast 

Domy s pečovatelskou službou . 
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Domovy důchodců  . 

Domov-penzion pro důchodce . 

Úřad práce - počet úřadoven . 

 

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru . 

Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 3 [3] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Sport 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Sdružená ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení . 

Ambulantní zařízení . 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení . 

Nemocnice  . 

Detašované pracoviště nemocnice . 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) . 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné . 

Ostatní lůžková zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení . 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé .[3] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa . 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa . 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  . 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty . 

Ostatní samostatná zařízení . 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení . 

Zařízení lékárenské péče . 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče . 

Jesle . 

Další dětská zařízení . 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc . 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci . 

Okresní zdravotní ústav . 

Zdravotnictví 

Transfusní stanice . 

    
    
Poznámky:    
[1] školní rok 2005/2006   
[2] období: 31.12.2007   
[3] období: 31.12.2006   
[4] období: 31.12.2005   
[5] období: rok 2007   
[6] období: 31.12.2004   


