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Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
a stanovení obcí s rozšířenou působností
ZÁKON
ze dne 13. června 2002
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
§1
Obce s pověřeným obecním úřadem1) jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
_______________
1)

§ 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§2
(1) Obce s rozšířenou působností2) jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(2) Obce Černošice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zřídí pracoviště obecního úřadu v
hlavním městě Praze. Obec Nýřany zřídí pracoviště obecního úřadu v Plzni. Obec Šlapanice
zřídí pracoviště obecního úřadu v Brně.
_______________
2)

§ 66 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§3
Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou
a) správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem,
b) správní obvody obcí s rozšířenou působností.
§3
Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou správní obvody obcí s pověřeným obecním
úřadem výčtem území obcí.
§4
(1) Obcím podle § 2 přísluší finanční příspěvek3) určený na úhradu nákladů spojených se
zabezpečením přípravy pro výkon státní správy v celkovém objemu 1,2 mld. Kč pro rok 2002
a v celkovém objemu 1,4 mld. Kč pro rok 2003.
(2) Obce podle § 2 obdrží ze schváleného objemu prostředků sníženého o náklady podle
odstavce 3 částku stanovenou rovným dílem. Toto ustanovení se nepoužije pro obce, které
budou pro rozšířený výkon státní správy dlouhodobě užívat administrativní budovy v majetku
státu nebo na něž tento majetek přejde.
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(3) Na kompletní systém správních a dopravních evidencí, včetně bezpečného komunikačního
připojení a technického vybavení, který centrálně pro všechny obce podle § 2 zabezpečí
Ministerstvo vnitra, je z částky 1,2 mld. Kč uvedené v odstavci 1 pro rok 2002 určeno 100
mil. Kč a z částky 1,4 mld. Kč pro rok 2003 určeno 100 mil. Kč.
_______________
§ 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla).
3)

Příloha č. 1
Obce s pověřeným obecním úřadem
…
Středočeský kraj
Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Březnice, Čáslav, Čelákovice, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Hostivice,
Jesenice (okres Praha-západ), Jesenice (okres Rakovník), Jílové u Prahy, Kamenice, Kladno,
Kolín, Kostelec nad Černými Lesy Kostelec nad Černými lesy, Kouřim, Kralupy nad
Vltavou, Křivoklát, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Městec Králové, Mladá Boleslav,
Mnichovo Hradiště, Mníšek pod Brdy, Mšeno, Neratovice, Nové Strašecí, Nymburk, Odolena
Voda, Pečky, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Roztoky, Rožmitál pod Třemšínem, Říčany,
Sadská, Sázava, Sedlčany, Slaný, Týnec nad Labem, Týnec nad Sázavou, Uhlířské Janovice,
Unhošť, Úvaly, Velvary, Vlašim, Votice, Zruč nad Sázavou.
…

Příloha č. 2
Obce s rozšířenou působností
Jihočeský kraj
Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Milevsko,
Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou,
Vimperk, Vodňany.
Jihomoravský kraj
Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov,
Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí
nad Moravou, Vyškov, Znojmo, Židlochovice.
Karlovarský kraj
Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov.

Královéhradecký kraj
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Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Jičín,
Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov
nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí.
Liberecký kraj
Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald,
Turnov, Železný Brod.
Moravskoslezský kraj
Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant
nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín,
Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, Vítkov.
Olomoucký kraj
Hranice, Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov,
Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh.
Pardubický kraj
Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová,
Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk.
Plzeňský kraj
Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany,
Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov.
Středočeský kraj
Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod,
Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem,
Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram,
Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice.
Ústecký kraj
Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany,
Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf, Žatec.
Vysočina
Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské
Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad
Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou.
Zlínský kraj
Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod
Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí,
Vizovice, Vsetín, Zlín.
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Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
§ 29
Pojmy
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) územním prvkem
1. část zemského povrchu vymezená hranicí nebo výčtem jiných územních prvků, které ji
dohromady tvoří,
2. adresní místo, nebo
3. stavební objekt,
b) územně evidenční jednotkou jednotka sloužící pro evidenci územních prvků stejného
druhu, která nemá hranici,
c) stavebním objektem dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která je
samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí pozemku nebo součástí práva stavby a údaje
o ní se do katastru nemovitostí zapisují k pozemku nebo k právu stavby, nebo jiná dokončená
stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo
evidenční,
d) adresním místem takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu
jednoznačně přiřadit adresu,
e) lokalizačními údaji územního prvku nebo územně evidenční jednotky údaje, které
jednoznačně vymezují jejich umístění v terénu, vyjádřené souřadnicemi v souřadnicovém
systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),
f) vazbou mezi územními prvky vztah, vyjadřující, do kterých územních prvků daný územní
prvek náleží (nadřazené územní prvky) nebo z kterých územních prvků se daný územní prvek
skládá (podřazené územní prvky),
g) vazbou územně evidenčních jednotek na územní prvky vztah, vyjadřující jakých územních
prvků je územně evidenční jednotka součástí (nadřazené územní prvky) a ze kterých
územních prvků se územně evidenční jednotka skládá (podřazené územní prvky),
h) adresou kombinace názvu okresu, názvu obce nebo vojenského újezdu, názvu části obce
nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území a názvu městského obvodu,
čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro
doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo,
i) správním obvodem v hlavním městě Praze území, na němž vykonává úřad městské části
hlavního města Prahy určený Statutem hlavního města Prahy některou přenesenou
působnost26) z rozsahu svěřeného orgánu obce s rozšířenou působností.
(2) Pro vedení registru územní identifikace plní v hlavním městě Praze funkci části obce
katastrální území.
_______________
26)

§ 4 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.
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§ 31
Obsah registru územní identifikace
(1) Registr územní identifikace obsahuje údaje o těchto základních územních prvcích
a) území státu,
b) území regionu soudržnosti podle jiného právního předpisu27),
c) území vyššího územního samosprávného celku28),
d) území kraje29),
ed) území okresu30),
fe) správní obvod obce s rozšířenou působností31),
gf) správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem32),
hg) území obce33),
ih) území vojenského újezdu34),
ji) správní obvod v hlavním městě Praze35),
kj) území městského obvodu v hlavním městě Praze36),
lk) území městské části v hlavním městě Praze37),
ml) území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města38),
nm) katastrální území39),
on) území základní sídelní jednotky40),
po) stavební objekt,
qp) adresní místo,
rq) pozemek v podobě parcely41).
(2) Registr územní identifikace obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí
kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že
se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují, a pokud tyto účelové územní prvky jsou
bezezbytku skladebné alespoň z některých základních prvků podle odstavce 1 nebo do
některého z nich.
(3) Registr územní identifikace dále obsahuje údaje o těchto územně evidenčních jednotkách
a) část obce42),
b) ulice nebo jiné veřejné prostranství43) (dále jen „ulice“).
(4) Registr územní identifikace obsahuje i zvláštní údaje pro doručování prostřednictvím
poštovních služeb.
_______________
§ 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001
Sb.
29)
§ 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
30)
Zákon č. 36/1960 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů.
31)
§ 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
32)
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
33)
§ 18 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.
34)
§ 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
35)
Zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
36)
Zákon č. 36/1960 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
37)
§ 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38)
§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27)
28)
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§ 27 písm. h) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
zákona č. 120/2000 Sb.
40)
§ 2 písm. s) zákona č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
41)
§ 27 písm. a) a b) zákona č. 344/1992 Sb.
42)
§ 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.
43)
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 13 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.
39)

§ 33
Doplňující údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách
(1) K názvu území obce, území vojenského újezdu, území městské části v hlavním městě
Praze, území městského obvodu nebo městské části ve statutárních městech, katastrálního
území a části obce se vedou doplňující údaje vyjadřující mluvnické charakteristiky názvu.
(2) O území obce se v registru územní identifikace vede doplňující údaj o tom, zda obec je
městys, město, statutární město nebo hlavní město (dále jen „status obce“).
(3) O území obce, území městské části v hlavním městě Praze, území městského obvodu nebo
městské části ve statutárních městech se v registru územní identifikace vedou doplňující údaje
o znaku a vlajce, kterými jsou vyobrazení a popis znaku nebo vlajky.
(4) O základní sídelní jednotce se vede doplňující údaj o jejím charakteru, který je dán
převažujícím způsobem využití území a strukturou zástavby základní sídelní jednotky.
(5) O základních územních prvcích uvedených v § 31 odst. 1 písm. a) až o) až n) a o územně
evidenční jednotce část obce se vede doplňující údaj o datu jejich vzniku.
§ 40
Identifikační a lokalizační údaje a údaje o vazbách na ostatní územní prvky o
a) území státu,
b) území regionu soudržnosti,
c) území vyššího územního samosprávného celku,
d) území kraje,
ed) území okresu,
fe) správním obvodu obce s rozšířenou působností,
gf) správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem,
hg) území vojenského újezdu,
ih) území městského obvodu v hlavním městě Praze,
ji) území městského obvodu a městské části ve statutárním městě,
zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace.
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