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Cheb  
Vybrané údaje ze sčítání domů a bytů za okres Cheb 

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  88738 

z toho ženy  45435 

Muži 

svobodní  18886 

ženatí  18956 

rozvedení  4083 

ovdovělí  1051 

nezjištěno  327 

Ženy 

svobodné  15708 

vdané  18998 

rozvedené  5122 

ovdovělé  5209 

nezjištěno  398 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  88738 

v tom ve věku 

0-4  4062 

5-14  10374 

15-19  5894 

20-29  15420 

30-39  12313 

40-49  13382 

50-59  12682 

60-64  4050 

65-74  6476 

75+nezj.  4085 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  74302 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  638 

základní vč. neukončeného  20082 

vyučení a stř. odborné bez 
mat.  27892 

úplné střední s maturitou  17591 

vyšší odborné a nástavbové  2384 

vysokoškolské  4228 

nezjištěné vzdělání  1487 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  88738 

z toho 
národnost 

česká  77428 

moravská  111 

slezská  5 

slovenská  4308 

romská  128 

polská  95 

německá  1645 

ukrajinská  391 

vietnamská  1863 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  88738 

Věřící  19459 

z toho 

církev římskokatolická  14851 

církev českosl. husitská  388 

českobratrská církev evangel.  1087 

pravoslavná církev  765 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  269 

Bez vyznání  61827 

Nezjištěné vyznání  7452 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  88738 

Ekonomicky aktivní celkem  47891 

v tom 

zaměstnaní  43887 

z toho 
pracuj. důchodci  1776 

ženy na mat. dov.  629 

nezaměstnaní  4004 

Ekonomicky neaktivní celkem  39747 

z toho 
nepracuj. důchodci  16899 

žáci, studenti, učni  14478 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1100 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  88738 

Ekonomicky aktivní celkem  47891 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  1515 

průmysl  11340 

stavebnictví  3286 

obchod,opravy motor. vozidel  5237 

doprava, pošty a 
telekomunikace  3169 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  3089 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  5718 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  39695 

z toho 

v rámci obce  23767 

v rámci okresu  10219 

v rámci kraje  705 

do jiného kraje  2261 

vyjíždějící do zam. denně mimo 
obec 

 11073 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  2856 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  33421 

v tom 
s 1 HD  29959 

se 2+ HD  3462 

Hospodařící domácnosti  37937 

v tom 
s 1 CD  37479 

se 2+ CD  458 

Cenzové domácnosti  38423 

v tom 

úplné rodiny  19174 

z toho se závisl. dětmi  8901 

neúplné rodiny  5808 

z toho se závisl. dětmi  3653 

nerodinné domácnosti  964 

domácnosti jednotlivců  12477 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  12241 

z toho domy obydlené  11156 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  7911 

bytové domy   2805 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  8219 

obce, státu  1266 

SBD  177 

domy 
postavené 

do 1919  2364 

1920-1945  3372 

1946-1980  2778 

1981-2001  2473 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  12241 

Domy trvale obydlené  11156 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  7974 

3-4  2470 

5+  647 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  7147 

vodovodem  10960 

plynem  6517 

ústředním topením  8435 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  36235 

v 
tom 

byty obydlené  33421 

z toho 

v rodin. domech  9454 

v bytov. 
domech  23386 

byty neobydlené v obydl. 
domech  1636 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  1178 

z toho 
podle 
důvodu 

obydl. 
přechodně  184 

slouží k 
rekreaci  310 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  
 

Obydlené byty úhrnem  33421 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  8069 

v osobním vlastnictví  6850 

nájemní  13801 

člena bytového družstva  2410 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  5201 

2 místnosti  12073 

3 místnosti  10440 

4 místnosti  3609 

5+ místností  1831 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  
 

Obydlené byty úhrnem  33421 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  23601 

vodovod v bytě  33089 

vlastní splachov.záchod  32523 

vlastní koupelna, 
sprchový kout 

 32305 

ústřední topení  23805 

etážové topení  3809 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,59 

osob na obytnou 
místnost 8+m2 

 1,02 

obytné plochy na byt  47,9 

obytné plochy na osobu  18,4 

obytných místn. na byt  2,57 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554481  -  Cheb  

 
Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka dálkové linky (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka městské hromadné dopravy (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 9637.3964 

        Orná půda (ha) 3690.6644 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 176.0699 

        Ovocné sady (ha) 7.3824 

        Trvalé trávní porosty (ha) 1261.6590 

        Zemědělská půda (ha) 5135.7757 

        Lesní půda (ha) 1443.4822 

        Vodní plochy (ha) 1302.8310 

        Zastavěné plochy (ha) 214.4650 

        Ostatní plochy (ha) 1540.8425 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 10138 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 160 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 1032 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 912 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 367 
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Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 
- počet podnikatelských subjektů 

4705 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 1981 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 5 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 205 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 771 

        Státní organizace - počet subjektů 41 

        Akciové společnosti - počet subjektů 38 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 562 

        Družstevní organizace - počet subjektů 31 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 6958 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 43 

        Svobodná povolání - počet subjektů 386 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 2077 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 5 

        Stálá kina 2 

        Divadlo 1 

        Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 1 

        Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) 2 

        Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 4 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1 

        Sakrální stavba 10 

        Hřbitov 2 

        Smuteční síň 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1061 

        Nadmořská výška (m n.m.) 459 

        Katastrální plocha (ha) 9637 

        Počet katastrů 19 

        Počet územně technických jednotek 19 

        Počet částí obce 19 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 362 

        Muži (z narození celkem) 184 

        Ženy (z narození celkem) 178 

        Zemřelí celkem 286 

        Muži (ze zemřelí celkem) 146 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 140 

        Přirozený přírůstek celkem 76 
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        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 38 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 38 

        Přistěhovalí celkem 1037 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 548 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 489 

        Vystěhovalí celkem 893 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 491 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 402 

        Saldo migrace celkem 144 

        Muži (ze salda migrace celkem) 57 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 87 

        Přírůstek/úbytek celkem 220 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 95 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 125 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 33462 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 16458 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 17004 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 5515 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 11028 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 11307 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 33222 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 16328 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 16894 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 7 

        Pojišťovny a jejich úřadovny 8 

        Finanční úřady 1 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 10 

        Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 7 

        Střední odborné učiliště 2 

        Gymnázium 2 

        Střední odborná škola (vč.zdravotnické) 3 

        Škola speciální 3 

        Základní umělecká škola 1 

        Vysoká škola-počet fakult 1 

        Jazyková škola 1 

        Dětský domov 1 

  

Sociální oblast (údaje roku 2004) 

        Ústavy sociální péče pro mládež 1 

        Domy s pečovatelskou službou 3 

        Domovy důchodců  1 
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        Domov-penzion pro důchodce 2 

        Úřad práce - počet úřadoven 1 

        Ostatní zařízení sociální péče 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Koupaliště a bazény  5 

        - z toho kryté bazény 1 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 65 

        Tělocvičny (vč. školních) 20 

        Stadiony otevřené 4 

        Stadiony kryté 1 

        Zimní stadiony kryté i otevřené 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 18 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 5 

        Poštovní směrovací číslo 35002 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Hasičský záchranný sbor (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) 1 

        Městská, obecní policie (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Nemocnice 1 

        Detašované pracoviště léčebny dlouhodobě nemocných 1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 13 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 3 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 6 

        Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 20 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 5 

        Samostatná ordinace lékaře specialisty 39 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 2 

        Ostatní samostatná zařízení 22 

        Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 4 

        Zařízení lékárenské péče  9 

        Další dětská zařízení 1 

        Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc 1 

        Transfusní stanice 1 
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Křižovatka 
Název obce: Křižovatka, Kód obce: 554596, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného 
stavu  

Obyvatelstvo celkem  266 

z toho ženy  134 

Muži 

svobodní  63 

ženatí  60 

rozvedení  5 

ovdovělí  4 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  46 

vdané  60 

rozvedené  10 

ovdovělé  17 

nezjištěno  1 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  266 

v tom ve věku 

0-4  8 

5-14  34 

15-19  16 

20-29  53 

30-39  35 

40-49  42 

50-59  32 

60-64  14 

65-74  22 

75+nezj.  10 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  224 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  3 

základní vč. neukončeného  98 

vyučení a stř. odborné bez mat.  93 

úplné střední s maturitou  22 

vyšší odborné a nástavbové  3 

vysokoškolské  0 

nezjištěné vzdělání  5 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  266 

z toho 
národnost 

česká  249 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  1 

romská  0 

polská  0 

německá  11 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  266 

Věřící  99 

z toho 

církev římskokatolická  72 

církev českosl. husitská  6 

českobratrská církev evangel.  1 

pravoslavná církev  16 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  166 

Nezjištěné vyznání  1 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické 
aktivity  

Obyvatelstvo celkem  266 

Ekonomicky aktivní celkem  149 

v tom 

zaměstnaní  145 

z toho 
pracuj. důchodci  3 

ženy na mat. dov.  3 

nezaměstnaní  4 

Ekonomicky neaktivní celkem  117 

z toho 
nepracuj. důchodci  56 

žáci, studenti, učni  42 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  266 

Ekonomicky aktivní celkem  149 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  30 

průmysl  53 

stavebnictví  18 

obchod,opravy motor. vozidel  5 

doprava, pošty a telekomunikace  7 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  6 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  6 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  138 

z toho 

v rámci obce  27 

v rámci okresu  95 

v rámci kraje  1 

do jiného kraje  2 

vyjíždějící do zam. denně mimo 
obec 

 97 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  39 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  84 

v tom 
s 1 HD  67 

se 2+ HD  17 

Hospodařící domácnosti  102 

v tom 
s 1 CD  98 

se 2+ CD  4 

Cenzové domácnosti  106 

v tom 

úplné rodiny  62 

z toho se závisl. dětmi  24 

neúplné rodiny  16 

z toho se závisl. dětmi  10 

nerodinné domácnosti  1 

domácnosti jednotlivců  27 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  70 

z toho domy obydlené  65 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  61 

bytové domy   3 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  58 

obce, státu  6 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  13 

1920-1945  19 

1946-1980  18 

1981-2001  14 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  65 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  63 

3-4  2 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  31 

vodovodem  65 

plynem  6 

ústředním topením  53 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  91 

v 
tom 

byty obydlené  84 

z toho 
v rodin. domech  67 

v bytov. domech  16 

byty neobydlené v obydl. 
domech  2 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  5 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  1 

slouží k rekreaci  0 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě 

v osobním vlastnictví 

nájemní 

člena bytového družstva 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost 

2 místnosti 

3 místnosti 

4 místnosti 

5+ místností 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  84 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  5 

vodovod v bytě  84 

vlastní splachov.záchod  81 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 81 

ústřední topení  56 

etážové topení  13 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,12 

osob na obytnou místnost 
8+mP2P 

 0,97 

obytné plochy na byt  65,4 

obytné plochy na osobu  20,97 

obytných místn. na byt  3,2 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554596  -  Křižovatka  

 

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 1412.7643 

        Orná půda (ha) 815.3382 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 8.3015 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 297.6665 

        Zemědělská půda (ha) 1121.3062 

        Lesní půda (ha) 112.2461 

        Vodní plochy (ha) 38.8607 

        Zastavěné plochy (ha) 8.6666 

        Ostatní plochy (ha) 131.6847 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 69 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 15 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 10 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 13 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

20 
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        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 4 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 5 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 1 

        Družstevní organizace - počet subjektů 2 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 50 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 10 

        Svobodná povolání - počet subjektů 0 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 5 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1382 

        Nadmořská výška (m n.m.) 473 

        Katastrální plocha (ha) 1413 

        Počet katastrů 3 

        Počet územně technických jednotek 3 

        Počet částí obce 2 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 2 

        Muži (z narození celkem) 0 

        Ženy (z narození celkem) 2 

        Zemřelí celkem 3 

        Muži (ze zemřelí celkem) 2 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 1 

        Přirozený přírůstek celkem -1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -2 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Přistěhovalí celkem 2 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 0 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 2 

        Vystěhovalí celkem 5 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 1 
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        Ženy (z vystěhovalí celkem) 4 

        Saldo migrace celkem -3 

        Muži (ze salda migrace celkem) -1 

        Ženy (ze salda migrace celkem) -2 

        Přírůstek/úbytek celkem -4 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -3 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -1 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 274 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 135 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 139 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 36 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 92 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 101 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 277 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 137 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 140 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35134 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 
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Luby 

Sčítání lidu 2001 Luby 

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného 
stavu  

Obyvatelstvo celkem  2478 

z toho ženy  1256 

Muži 

svobodní  559 

ženatí  518 

rozvedení  111 

ovdovělí  20 

nezjištěno  14 

Ženy 

svobodné  497 

vdané  515 

rozvedené  111 

ovdovělé  118 

nezjištěno  15 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  2478 

v tom ve věku 

0-4  125 

5-14  287 

15-19  191 

20-29  452 

30-39  317 

40-49  399 

50-59  356 

60-64  95 

65-74  162 

75+nezj.  94 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  2066 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  40 

základní vč. neukončeného  681 

vyučení a stř. odborné bez 
mat.  839 

úplné střední s maturitou  355 

vyšší odborné a nástavbové  46 

vysokoškolské  50 

nezjištěné vzdělání  55 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  2478 

z toho 
národnost 

česká  2065 

moravská  6 

slezská  0 

slovenská  152 

romská  0 

polská  3 

německá  144 

ukrajinská  11 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  2478 

Věřící  534 

z toho 

církev římskokatolická  446 

církev českosl. husitská  4 

českobratrská církev evangel.  13 

pravoslavná církev  6 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  8 

Bez vyznání  1700 

Nezjištěné vyznání  244 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické 
aktivity  

Obyvatelstvo celkem  2478 

Ekonomicky aktivní celkem  1308 

v tom 

zaměstnaní  1224 

z toho 
pracuj. důchodci  44 

ženy na mat. dov.  24 

nezaměstnaní  84 

Ekonomicky neaktivní celkem  1128 

z toho 
nepracuj. důchodci  456 

žáci, studenti, učni  423 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  42 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  2478 

Ekonomicky aktivní celkem  1308 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  28 

průmysl  739 

stavebnictví  58 

obchod,opravy motor. vozidel  53 

doprava, pošty a 
telekomunikace  42 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  62 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  102 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  1110 

z toho 

v rámci obce  711 

v rámci okresu  278 

v rámci kraje  32 

do jiného kraje  35 

vyjíždějící do zam. denně mimo 
obec 

 287 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  71 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  869 

v tom 
s 1 HD  786 

se 2+ HD  83 

Hospodařící domácnosti  983 

v tom 
s 1 CD  974 

se 2+ CD  9 

Cenzové domácnosti  992 

v tom 

úplné rodiny  567 

z toho se závisl. dětmi  270 

neúplné rodiny  130 

z toho se závisl. dětmi  79 

nerodinné domácnosti  20 

domácnosti jednotlivců  275 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  481 

z toho domy obydlené  418 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  354 

bytové domy   52 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  338 

obce, státu  55 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  113 

1920-1945  140 

1946-1980  77 

1981-2001  83 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  418 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  342 

3-4  60 

5+  14 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  147 

vodovodem  402 

plynem  163 

ústředním topením  321 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  946 

v 
tom 

byty obydlené  869 

z toho 
v rodin. domech  405 

v bytov. domech  453 

byty neobydlené v obydl. 
domech  11 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  66 

z toho 
podle 
důvodu 

obydl. přechodně  8 

slouží k rekreaci 
 20 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  869 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  329 

v osobním vlastnictví  23 

nájemní  422 

člena bytového družstva  30 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  129 

2 místnosti  267 

3 místnosti  279 

4 místnosti  119 

5+ místností  61 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  869 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  331 

vodovod v bytě  845 

vlastní splachov.záchod  818 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 811 

ústřední topení  698 

etážové topení  23 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,73 

osob na obytnou místnost 
8+mP2P 

 1,03 

obytné plochy na byt  50,17 

obytné plochy na osobu  18,06 

obytných místn. na byt  2,69 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554634  -  Luby  

 

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 3069.3990 

        Orná půda (ha) 748.3538 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 40.0095 

        Ovocné sady (ha) 3.2013 

        Trvalé trávní porosty (ha) 692.1541 

        Zemědělská půda (ha) 1483.7187 

        Lesní půda (ha) 1388.4034 

        Vodní plochy (ha) 19.6789 

        Zastavěné plochy (ha) 26.1150 

        Ostatní plochy (ha) 151.4830 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 524 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 32 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 144 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 74 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 21 
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Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

150 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 48 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 3 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 13 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 39 

        Státní organizace - počet subjektů 6 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 17 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 443 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 17 

        Svobodná povolání - počet subjektů 14 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 27 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Stálá kina 1 

        Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) 2 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1158 

        Nadmořská výška (m n.m.) 518 

        Katastrální plocha (ha) 3069 

        Počet katastrů 6 

        Počet územně technických jednotek 6 

        Počet částí obce 4 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 17 

        Muži (z narození celkem) 11 

        Ženy (z narození celkem) 6 

        Zemřelí celkem 23 

        Muži (ze zemřelí celkem) 11 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 12 

        Přirozený přírůstek celkem -6 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 0 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -6 
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        Přistěhovalí celkem 58 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 27 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 31 

        Vystěhovalí celkem 62 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 33 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 29 

        Saldo migrace celkem -4 

        Muži (ze salda migrace celkem) -6 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 2 

        Přírůstek/úbytek celkem -10 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -6 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -4 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 2515 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 1231 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 1284 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 366 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 863 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 881 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 2521 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 1237 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 1284 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

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

        Střední odborné učiliště 1 

        Základní umělecká škola 1 

  

Sociální oblast (údaje roku 2004) 

        Ústavy sociální péče pro dospělé 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 5 

        Tělocvičny (vč. školních) 2 

        Stadiony otevřené 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 35137 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 
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        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Ambulantní zařízení 1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 1 

        Zařízení lékárenské péče  1 

  

 
 
 

Milhostov 

Název obce: Milhostov , Kód obce: 554651, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  322 

z toho ženy  154 

Muži 

svobodní  94 

ženatí  55 

rozvedení  14 

ovdovělí  3 

nezjištěno  2 

Ženy 

svobodné  67 

vdané  57 

rozvedené  13 

ovdovělé  14 

nezjištěno  3 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  322 

v tom ve věku 

0-4  15 

5-14  52 

15-19  28 

20-29  65 

30-39  49 

40-49  48 

50-59  33 

60-64  12 

65-74  14 

75+nezj.  6 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  255 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  8 

základní vč. neukončeného  100 

vyučení a stř. odborné bez mat.  115 

úplné střední s maturitou  20 

vyšší odborné a nástavbové  2 

vysokoškolské  0 

nezjištěné vzdělání  10 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  322 

z toho 
národnost 

česká  269 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  35 

romská  11 

polská  0 

německá  2 

ukrajinská  0 

vietnamská  1 
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5. Obyvatelstvo podle náboženského 
vyznání  

Obyvatelstvo celkem  322 

Věřící  68 

z 
toho 

církev římskokatolická  55 

církev českosl. husitská  1 

českobratrská církev evangel.  1 

pravoslavná církev  11 

Nábož. společn. Svědk. 
Jehovovi  0 

Bez vyznání  192 

Nezjištěné vyznání  62 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické 
aktivity  

Obyvatelstvo celkem  322 

Ekonomicky aktivní celkem  181 

v tom 

zaměstnaní  143 

z toho 
pracuj. důchodci  5 

ženy na mat. dov.  2 

nezaměstnaní  38 

Ekonomicky neaktivní celkem  140 

z toho 
nepracuj. důchodci  48 

žáci, studenti, učni  62 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  322 

Ekonomicky aktivní celkem  181 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  14 

průmysl  54 

stavebnictví  12 

obchod,opravy motor. vozidel  3 

doprava, pošty a 
telekomunikace  7 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  5 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  8 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  127 

z toho 

v rámci obce  6 

v rámci okresu  98 

v rámci kraje  5 

do jiného kraje  1 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  97 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  41 
 

 
9. Počty domácností podle typu 
domácnosti  

Bytové domácnosti  105 

v tom 
s 1 HD  96 

se 2+ HD  9 

Hospodařící domácnosti  114 

v tom 
s 1 CD  109 

se 2+ CD  5 

Cenzové domácnosti  119 

v tom 

úplné rodiny  68 

z toho se závisl. dětmi  35 

neúplné rodiny  18 

z toho se závisl. dětmi  11 

nerodinné domácnosti  5 

domácnosti jednotlivců  28 
 

 
10. Domovní fond  
 

Domy úhrnem  57 

z toho domy obydlené  51 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  36 

bytové domy   12 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  31 

obce, státu  10 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  10 

1920-1945  7 

1946-1980  27 

1981-2001  6 
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11. Domy podle počtu podlaží a 
technického vybavení  

Domy úhrnem  51 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  43 

3-4  8 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  24 

vodovodem  50 

plynem  3 

ústředním topením  35 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  114 

v 
tom 

byty obydlené  105 

z toho 
v rodin. domech  38 

v bytov. domech  64 

byty neobydlené v obydl. 
domech  3 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  6 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  0 

slouží k rekreaci  4 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  105 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  24 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  73 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  9 

2 místnosti  35 

3 místnosti  45 

4 místnosti  14 

5+ místností  1 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  105 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  3 

vodovod v bytě  104 

vlastní splachov.záchod  103 

vlastní koupelna, 
sprchový kout 

 104 

ústřední topení  47 

etážové topení  1 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,07 

osob na obytnou místnost 
8+mP2P 

 1,17 

obytné plochy na byt  49,61 

obytné plochy na osobu  16,02 

obytných místn. na byt  2,64 
 

 
 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554651  -  Milhostov  

 

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 1761.9339 

        Orná půda (ha) 1028.5327 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 4.7957 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 471.6565 

        Zemědělská půda (ha) 1504.9849 

        Lesní půda (ha) 106.5503 

        Vodní plochy (ha) 61.4358 
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        Zastavěné plochy (ha) 11.2365 

        Ostatní plochy (ha) 77.7264 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 51 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 3 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 6 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 9 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 3 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

24 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 2 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 1 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 2 

        Státní organizace - počet subjektů 1 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 7 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 37 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 1 

        Svobodná povolání - počet subjektů 0 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 4 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1219 

        Nadmořská výška (m n.m.) 441 

        Katastrální plocha (ha) 1762 

        Počet katastrů 6 

        Počet územně technických jednotek 6 

        Počet částí obce 3 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 11 

        Muži (z narození celkem) 3 

        Ženy (z narození celkem) 8 

        Zemřelí celkem 1 
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        Muži (ze zemřelí celkem) 1 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 0 

        Přirozený přírůstek celkem 10 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 2 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 8 

        Přistěhovalí celkem 12 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 4 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 8 

        Vystěhovalí celkem 16 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 9 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 7 

        Saldo migrace celkem -4 

        Muži (ze salda migrace celkem) -5 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 1 

        Přírůstek/úbytek celkem 6 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -3 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 9 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 350 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 179 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 171 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 74 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 118 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 127 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 345 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 176 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 169 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

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

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35002 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Detašované pracoviště policie (1=ano, 0=ne) 0 
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Nový Kostel 

Sčítání lidu 2001 údaje – Nový Kostel 

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného 
stavu  

Obyvatelstvo celkem  538 

z toho ženy  274 

Muži 

svobodní  137 

ženatí  104 

rozvedení  17 

ovdovělí  6 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  110 

vdané  108 

rozvedené  18 

ovdovělé  37 

nezjištěno  1 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  538 

v tom ve věku 

0-4  37 

5-14  68 

15-19  39 

20-29  107 

30-39  68 

40-49  75 

50-59  69 

60-64  28 

65-74  28 

75+nezj.  19 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  433 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  10 

základní vč. neukončeného  193 

vyučení a stř. odborné bez mat.  165 

úplné střední s maturitou  43 

vyšší odborné a nástavbové  6 

vysokoškolské  5 

nezjištěné vzdělání  11 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  538 

z toho 
národnost 

česká  463 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  30 

romská  6 

polská  0 

německá  28 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  538 

Věřící  173 

z toho 

církev římskokatolická  155 

církev českosl. husitská  3 

českobratrská církev evangel.  5 

pravoslavná církev  6 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  363 

Nezjištěné vyznání  2 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické 
aktivity  

Obyvatelstvo celkem  538 

Ekonomicky aktivní celkem  280 

v tom 

zaměstnaní  258 

z toho 
pracuj. důchodci  7 

ženy na mat. dov.  6 

nezaměstnaní  22 

Ekonomicky neaktivní celkem  258 

z toho 
nepracuj. důchodci  101 

žáci, studenti, učni  91 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0 
 

 
 
 
 
 
 



Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21) 

, fax:354 4349 83-4,  e-mail:  mprojekt@mprojekt.cz,  www.mprojekt.cz,  nám. Kr.Jiřího 5, 350 01 Cheb 

 
25 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  538 

Ekonomicky aktivní celkem  280 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  37 

průmysl  134 

stavebnictví  16 

obchod,opravy motor. vozidel  9 

doprava, pošty a 
telekomunikace  19 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  6 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  17 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  245 

z toho 

v rámci obce  72 

v rámci okresu  141 

v rámci kraje  14 

do jiného kraje  10 

vyjíždějící do zam. denně mimo 
obec 

 154 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  43 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  171 

v tom 
s 1 HD  146 

se 2+ HD  25 

Hospodařící domácnosti  207 

v tom 
s 1 CD  200 

se 2+ CD  7 

Cenzové domácnosti  216 

v tom 

úplné rodiny  110 

z toho se závisl. dětmi  55 

neúplné rodiny  50 

z toho se závisl. dětmi  29 

nerodinné domácnosti  2 

domácnosti jednotlivců  54 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  142 

z toho domy obydlené  111 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  95 

bytové domy   12 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  90 

obce, státu  19 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  25 

1920-1945  35 

1946-1980  27 

1981-2001  22 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  111 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  99 

3-4  12 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  31 

vodovodem  106 

plynem  1 

ústředním topením  59 
 

 
12. Bytový fond  
 

Byty úhrnem  207 

v 
tom 

byty obydlené  171 

z toho 
v rodin. domech  96 

v bytov. domech  70 

byty neobydlené v obydl. 
domech  4 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  32 

z toho 
podle 
důvodu 

obydl. přechodně  0 

slouží k rekreaci 
 11 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  171 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  74 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  86 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  27 

2 místnosti  35 

3 místnosti  62 

4 místnosti  30 

5+ místností  16 

 
  

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  171 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  0 

vodovod v bytě  163 

vlastní splachov.záchod  159 

vlastní koupelna, 
sprchový kout 

 161 

ústřední topení  62 

etážové topení  8 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,08 

osob na obytnou místnost 
8+mP2P 

 1,06 

obytné plochy na byt  57,26 

obytné plochy na osobu  18,51 

obytných místn. na byt  2,92 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554707  -  Nový Kostel  

 Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 4371.5463 

        Orná půda (ha) 1676.6578 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 17.6050 

        Ovocné sady (ha) 0.6880 

        Trvalé trávní porosty (ha) 1089.2420 

        Zemědělská půda (ha) 2784.1928 

        Lesní půda (ha) 1255.4616 

        Vodní plochy (ha) 78.1092 

        Zastavěné plochy (ha) 20.6187 

        Ostatní plochy (ha) 233.1640 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 96 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 18 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 14 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 16 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 4 

        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství - počet podnikatelských subjektů 

20 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 7 



Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21) 

, fax:354 4349 83-4,  e-mail:  mprojekt@mprojekt.cz,  www.mprojekt.cz,  nám. Kr.Jiřího 5, 350 01 Cheb 

 
27 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 2 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 14 

        Státní organizace - počet subjektů 2 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 8 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 61 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 13 

        Svobodná povolání - počet subjektů 0 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 12 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 3 

        Kulturní zařízení ostatní 3 

        Sakrální stavba 2 

        Hřbitov 2 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1714 

        Nadmořská výška (m n.m.) 486 

        Katastrální plocha (ha) 4372 

        Počet katastrů 11 

        Počet územně technických jednotek 11 

        Počet částí obce 8 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 10 

        Muži (z narození celkem) 2 

        Ženy (z narození celkem) 8 

        Zemřelí celkem 3 

        Muži (ze zemřelí celkem) 2 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 1 

        Přirozený přírůstek celkem 7 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 0 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 7 

        Přistěhovalí celkem 17 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 11 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 6 

        Vystěhovalí celkem 12 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 4 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 8 
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        Saldo migrace celkem 5 

        Muži (ze salda migrace celkem) 7 

        Ženy (ze salda migrace celkem) -2 

        Přírůstek/úbytek celkem 12 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 7 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 5 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 545 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 264 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 281 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 108 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 172 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 179 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 541 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 263 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 278 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

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

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 35136 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 0 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 0 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Detašované pracoviště policie (1=ano, 0=ne) 0 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro 
dospělé 

1 
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Plesná 

Název obce: Plesná, Kód obce: 554740, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného 
stavu  

Obyvatelstvo celkem  1982 

z toho ženy  1003 

Muži 

svobodní  445 

ženatí  436 

rozvedení  74 

ovdovělí  19 

nezjištěno  5 

Ženy 

svobodné  352 

vdané  434 

rozvedené  97 

ovdovělé  114 

nezjištěno  6 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  1982 

v tom ve věku 

0-4  101 

5-14  254 

15-19  140 

20-29  371 

30-39  263 

40-49  305 

50-59  243 

60-64  73 

65-74  144 

75+nezj.  88 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  1627 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  29 

základní vč. neukončeného  581 

vyučení a stř. odborné bez 
mat.  652 

úplné střední s maturitou  281 

vyšší odborné a nástavbové  27 

vysokoškolské  36 

nezjištěné vzdělání  21 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  1982 

z toho 
národnost 

česká  1720 

moravská  4 

slezská  0 

slovenská  152 

romská  0 

polská  1 

německá  47 

ukrajinská  5 

vietnamská  2 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  1982 

Věřící  441 

z toho 

církev římskokatolická  357 

církev českosl. husitská  1 

českobratrská církev evangel.  7 

pravoslavná církev  21 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  3 

Bez vyznání  1374 

Nezjištěné vyznání  167 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické 
aktivity  

Obyvatelstvo celkem  1982 

Ekonomicky aktivní celkem  1045 

v tom 

zaměstnaní  971 

z toho 
pracuj. důchodci  26 

ženy na mat. dov.  13 

nezaměstnaní  74 

Ekonomicky neaktivní celkem  914 

z toho 
nepracuj. důchodci  375 

žáci, studenti, učni  324 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  23 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  1982 

Ekonomicky aktivní celkem  1045 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  58 

průmysl  458 

stavebnictví  88 

obchod,opravy motor. vozidel  75 

doprava, pošty a 
telekomunikace  63 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  64 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  85 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  898 

z toho 

v rámci obce  376 

v rámci okresu  457 

v rámci kraje  5 

do jiného kraje  28 

vyjíždějící do zam. denně mimo 
obec 

 454 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  107 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  683 

v tom 
s 1 HD  605 

se 2+ HD  78 

Hospodařící domácnosti  778 

v tom 
s 1 CD  763 

se 2+ CD  15 

Cenzové domácnosti  793 

v tom 

úplné rodiny  468 

z toho se závisl. dětmi  224 

neúplné rodiny  107 

z toho se závisl. dětmi  70 

nerodinné domácnosti  10 

domácnosti jednotlivců  208 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  448 

z toho domy obydlené  405 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  364 

bytové domy   33 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  362 

obce, státu  15 

SBD  1 

domy 
postavené 

do 1919  68 

1920-1945  192 

1946-1980  61 

1981-2001  83 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  405 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  362 

3-4  40 

5+  3 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  160 

vodovodem  390 

plynem  158 

ústředním topením  336 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  745 

v 
tom 

byty obydlené  683 

z toho 
v rodin. domech  406 

v bytov. domech  267 

byty neobydlené v obydl. 
domech  18 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  44 

z toho 
podle 
důvodu 

obydl. přechodně  9 

slouží k rekreaci 
 12 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  683 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  350 

v osobním vlastnictví  136 

nájemní  139 

člena bytového družstva  1 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  88 

2 místnosti  186 

3 místnosti  228 

4 místnosti  112 

5+ místností  66 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  683 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  219 

vodovod v bytě  663 

vlastní splachov.záchod  638 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 637 

ústřední topení  541 

etážové topení  53 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,89 

osob na obytnou místnost 
8+mP2P 

 1,01 

obytné plochy na byt  53,09 

obytné plochy na osobu  18,26 

obytných místn. na byt  2,86 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554740  -  Plesná  

 Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 1925.6304 

        Orná půda (ha) 586.6284 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 40.9995 

        Ovocné sady (ha) 1.7099 

        Trvalé trávní porosty (ha) 256.7871 

        Zemědělská půda (ha) 886.1249 

        Lesní půda (ha) 786.4619 

        Vodní plochy (ha) 36.7344 

        Zastavěné plochy (ha) 27.0442 

        Ostatní plochy (ha) 189.2650 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 385 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 23 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 65 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 50 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 19 

        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

147 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 45 
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        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 7 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 28 

        Státní organizace - počet subjektů 3 

        Akciové společnosti - počet subjektů 2 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 7 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 320 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 11 

        Svobodná povolání - počet subjektů 6 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 36 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 2 

        Stálá kina 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 3 

        Hřbitov 2 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1185 

        Nadmořská výška (m n.m.) 499 

        Katastrální plocha (ha) 1926 

        Počet katastrů 5 

        Počet územně technických jednotek 5 

        Počet částí obce 5 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 11 

        Muži (z narození celkem) 5 

        Ženy (z narození celkem) 6 

        Zemřelí celkem 20 

        Muži (ze zemřelí celkem) 9 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 11 

        Přirozený přírůstek celkem -9 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -4 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -5 

        Přistěhovalí celkem 39 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 23 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 16 

        Vystěhovalí celkem 58 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 27 
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        Ženy (z vystěhovalí celkem) 31 

        Saldo migrace celkem -19 

        Muži (ze salda migrace celkem) -4 

        Ženy (ze salda migrace celkem) -15 

        Přírůstek/úbytek celkem -28 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -8 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -20 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 2049 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 1023 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 1026 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 363 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 671 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 710 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 2058 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 1035 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 1023 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

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

        Škola speciální 1 

        Dětský domov 1 

  

Sociální oblast (údaje roku 2004) 

        Domy s pečovatelskou službou 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

        Stadiony otevřené 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 2 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 35135 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 
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        Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 

        Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 1 

  

 
 

Skalná 

Název obce: Skalná, Kód obce: 554812, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  1668 

z toho ženy  840 

Muži 

svobodní  346 

ženatí  404 

rozvedení  56 

ovdovělí  20 

nezjištěno  2 

Ženy 

svobodné  277 

vdané  401 

rozvedené  67 

ovdovělé  94 

nezjištěno  1 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  1668 

v tom ve věku 

0-4  86 

5-14  191 

15-19  86 

20-29  298 

30-39  214 

40-49  253 

50-59  229 

60-64  88 

65-74  146 

75+nezj.  77 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  1391 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  16 

základní vč. neukončeného  490 

vyučení a stř. odborné bez mat.  555 

úplné střední s maturitou  244 

vyšší odborné a nástavbové  21 

vysokoškolské  47 

nezjištěné vzdělání  18 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  1668 

z toho 
národnost 

česká  1418 

moravská  2 

slezská  0 

slovenská  71 

romská  0 

polská  2 

německá  116 

ukrajinská  4 

vietnamská  5 
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5. Obyvatelstvo podle náboženského 
vyznání  

Obyvatelstvo celkem  1668 

Věřící  618 

z 
toho 

církev římskokatolická  572 

církev českosl. husitská  3 

českobratrská církev evangel.  4 

pravoslavná církev  7 

Nábož. společn. svědk. 
Jehovovi  0 

Bez vyznání  947 

Nezjištěné vyznání  103 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické 
aktivity  

Obyvatelstvo celkem  1668 

Ekonomicky aktivní celkem  919 

v tom 

zaměstnaní  867 

z toho 
pracuj. důchodci  31 

ženy na mat. dov.  19 

nezaměstnaní  52 

Ekonomicky neaktivní celkem  734 

z toho 
nepracuj. důchodci  350 

žáci, studenti, učni  237 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  15 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  1668 

Ekonomicky aktivní celkem  919 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  33 

průmysl  355 

stavebnictví  75 

obchod,opravy motor. vozidel  57 

doprava, pošty a 
telekomunikace  46 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  52 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  74 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  815 

z toho 

v rámci obce  374 

v rámci okresu  343 

v rámci kraje  11 

do jiného kraje  29 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  340 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  65 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  596 

v tom 
s 1 HD  547 

se 2+ HD  49 

Hospodařící domácnosti  667 

v tom 
s 1 CD  645 

se 2+ CD  22 

Cenzové domácnosti  690 

v tom 

úplné rodiny  419 

z toho se závisl. dětmi  175 

neúplné rodiny  93 

z toho se závisl. dětmi  58 

nerodinné domácnosti  12 

domácnosti jednotlivců  166 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  378 

z toho domy obydlené  335 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  281 

bytové domy   45 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  282 

obce, státu  21 

SBD  3 

domy 
postavené 

do 1919  80 

1920-1945  67 

1946-1980  81 

1981-2001  99 
 

 
 
 
 
 
 
 



Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21) 

, fax:354 4349 83-4,  e-mail:  mprojekt@mprojekt.cz,  www.mprojekt.cz,  nám. Kr.Jiřího 5, 350 01 Cheb 

 
36 

 
11. Domy podle počtu podlaží a 
technického vybavení  

Domy úhrnem  335 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  293 

3-4  40 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační 
síť 

 201 

vodovodem  329 

plynem  170 

ústředním topením  229 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  663 

v 
tom 

byty obydlené  596 

z toho 
v rodin. domech  311 

v bytov. domech  276 

byty neobydlené v obydl. 
domech  24 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  43 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  5 

slouží k rekreaci  15 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  596 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  255 

v osobním vlastnictví  105 

nájemní  167 

člena bytového družstva  11 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  73 

2 místnosti  220 

3 místnosti  152 

4 místnosti  81 

5+ místností  61 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  596 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  321 

vodovod v bytě  584 

vlastní splachov.záchod  559 

vlastní koupelna, 
sprchový kout 

 555 

ústřední topení  341 

etážové topení  90 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,76 

osob na obytnou místnost 
8+mP2P 

 1,01 

obytné plochy na byt  54 

obytné plochy na osobu  19,28 

obytných místn. na byt  2,77 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554812  -  Skalná  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 2344.0657 

        Orná půda (ha) 667.3415 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 23.8406 

        Ovocné sady (ha) 2.6615 

        Trvalé trávní porosty (ha) 393.4201 

        Zemědělská půda (ha) 1087.2637 

        Lesní půda (ha) 858.7879 

        Vodní plochy (ha) 92.7870 
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        Zastavěné plochy (ha) 26.3989 

        Ostatní plochy (ha) 278.8282 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 313 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 13 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 45 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 39 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 9 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství - počet podnikatelských subjektů 

124 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 46 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 3 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 33 

        Státní organizace - počet subjektů 2 

        Akciové společnosti - počet subjektů 1 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 17 

        Družstevní organizace - počet subjektů 2 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 247 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 6 

        Svobodná povolání - počet subjektů 9 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 29 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 2 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1224 

        Nadmořská výška (m n.m.) 465 

        Katastrální plocha (ha) 2344 

        Počet katastrů 5 

        Počet územně technických jednotek 5 

        Počet částí obce 5 

 

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 29 

        Muži (z narození celkem) 11 

        Ženy (z narození celkem) 18 
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        Zemřelí celkem 23 

        Muži (ze zemřelí celkem) 10 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 13 

        Přirozený přírůstek celkem 6 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 5 

        Přistěhovalí celkem 65 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 30 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 35 

        Vystěhovalí celkem 42 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 22 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 20 

        Saldo migrace celkem 23 

        Muži (ze salda migrace celkem) 8 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 15 

        Přírůstek/úbytek celkem 29 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 9 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 20 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1795 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 877 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 918 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 303 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 600 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 587 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 1770 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 868 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 902 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

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

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 35134 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 
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        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Detašované pracoviště policie (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 1 

        Zařízení lékárenské péče  1 

  

 
 

Třebeň 

Název obce: Třebeň, Kód obce: 539023, NUTS 4: CZ0411 – sčítání lidu 2001  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného 
stavu  

Obyvatelstvo celkem  347 

z toho ženy  169 

Muži 

svobodní  83 

ženatí  74 

rozvedení  12 

ovdovělí  6 

nezjištěno  3 

Ženy 

svobodné  71 

vdané  75 

rozvedené  8 

ovdovělé  15 

nezjištěno  0 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  347 

v tom ve věku 

0-4  15 

5-14  39 

15-19  38 

20-29  67 

30-39  37 

40-49  59 

50-59  49 

60-64  14 

65-74  16 

75+nezj.  13 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  293 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  6 

základní vč. neukončeného  97 

vyučení a stř. odborné bez mat.  125 

úplné střední s maturitou  50 

vyšší odborné a nástavbové  1 

vysokoškolské  6 

nezjištěné vzdělání  8 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  347 

z toho 
národnost 

česká  311 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  24 

romská  0 

polská  0 

německá  1 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
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5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  347 

Věřící  49 

z toho 

církev římskokatolická  41 

církev českosl. husitská  4 

českobratrská církev evangel.  0 

pravoslavná církev  0 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  281 

Nezjištěné vyznání  17 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické 
aktivity  

Obyvatelstvo celkem  347 

Ekonomicky aktivní celkem  194 

v tom 

zaměstnaní  169 

z toho 
pracuj. důchodci  4 

ženy na mat. dov.  1 

nezaměstnaní  25 

Ekonomicky neaktivní celkem  149 

z toho 
nepracuj. důchodci  52 

žáci, studenti, učni  68 

Osoby s nezjišt. ekonom. 
aktivitou  4 

 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  347 

Ekonomicky aktivní celkem  194 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  21 

průmysl  31 

stavebnictví  28 

obchod,opravy motor. vozidel  15 

doprava, pošty a telekomunikace  11 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  11 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  23 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  141 

z toho 

v rámci obce  22 

v rámci okresu  107 

v rámci kraje  3 

do jiného kraje  1 

vyjíždějící do zam. denně mimo 
obec 

 109 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  60 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  112 

v tom 
s 1 HD  94 

se 2+ HD  18 

Hospodařící domácnosti  136 

v tom 
s 1 CD  132 

se 2+ CD  4 

Cenzové domácnosti  141 

v tom 

úplné rodiny  74 

z toho se závisl. dětmi  46 

neúplné rodiny  17 

z toho se závisl. dětmi  12 

nerodinné domácnosti  3 

domácnosti jednotlivců  47 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  102 

z toho domy obydlené  82 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  74 

bytové domy   7 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  63 

obce, státu  4 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  19 

1920-1945  11 

1946-1980  28 

1981-2001  23 
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11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  82 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  80 

3-4  1 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  34 

vodovodem  80 

plynem  53 

ústředním topením  70 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  138 

v 
tom 

byty obydlené  112 

z toho 
v rodin. domech  93 

v bytov. domech  18 

byty neobydlené v obydl. 
domech  4 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  22 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  2 

slouží k rekreaci  10 
 

13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  112 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  57 

v osobním vlastnictví  4 

nájemní  38 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  7 

2 místnosti  37 

3 místnosti  28 

4 místnosti  25 

5+ místností  14 
 

14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  112 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  63 

vodovod v bytě  106 

vlastní splachov.záchod  102 

vlastní koupelna, 
sprchový kout 

 99 

ústřední topení  79 

etážové topení  19 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,08 

osob na obytnou místnost 
8+mP2P 

 1,02 

obytné plochy na byt  64,5 

obytné plochy na osobu  20,75 

obytných místn. na byt  3,05 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 539023  -  Třebeň  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 2169.9055 

        Orná půda (ha) 1235.5540 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 7.3546 

        Ovocné sady (ha) 1.9627 

        Trvalé trávní porosty (ha) 588.6598 

        Zemědělská půda (ha) 1833.5311 

        Lesní půda (ha) 54.4873 

        Vodní plochy (ha) 62.4372 

        Zastavěné plochy (ha) 16.1008 

        Ostatní plochy (ha) 203.3491 
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Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 101 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 7 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 23 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 10 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 3 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství - počet podnikatelských subjektů 

37 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 11 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 2 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 7 

        Státní organizace - počet subjektů 1 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 7 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 80 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 7 

        Svobodná povolání - počet subjektů 0 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 6 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1339 

        Nadmořská výška (m n.m.) 439 

        Katastrální plocha (ha) 2170 

        Počet katastrů 9 

        Počet územně technických jednotek 9 

        Počet částí obce 10 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 4 

        Muži (z narození celkem) 2 

        Ženy (z narození celkem) 2 

        Zemřelí celkem 4 

        Muži (ze zemřelí celkem) 3 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 1 

        Přirozený přírůstek celkem 0 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Přistěhovalí celkem 21 
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        Muži (z přistěhovalí celkem) 8 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 13 

        Vystěhovalí celkem 12 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 8 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 4 

        Saldo migrace celkem 9 

        Muži (ze salda migrace celkem) 0 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 9 

        Přírůstek/úbytek celkem 9 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -1 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 10 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 392 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 192 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 200 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 62 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 145 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 143 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 380 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 189 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 191 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35134 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 
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Velký Luh 
Název obce: Velký Luh, Kód obce: 578002, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného 
stavu  

Obyvatelstvo celkem  126 

z toho ženy  59 

Muži 

svobodní  30 

ženatí  23 

rozvedení  12 

ovdovělí  1 

nezjištěno  1 

Ženy 

svobodné  17 

vdané  23 

rozvedené  8 

ovdovělé  11 

nezjištěno  0 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  126 

v tom ve věku 

0-4  3 

5-14  14 

15-19  15 

20-29  10 

30-39  21 

40-49  19 

50-59  17 

60-64  9 

65-74  12 

75+nezj.  6 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  109 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  2 

základní vč. neukončeného  59 

vyučení a stř. odborné bez mat.  37 

úplné střední s maturitou  7 

vyšší odborné a nástavbové  1 

vysokoškolské  1 

nezjištěné vzdělání  2 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  126 

z toho 
národnost 

česká  97 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  17 

romská  0 

polská  0 

německá  7 

ukrajinská  1 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  126 

Věřící  21 

z toho 

církev římskokatolická  18 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  0 

pravoslavná církev  1 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  104 

Nezjištěné vyznání  1 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické 
aktivity  

Obyvatelstvo celkem  126 

Ekonomicky aktivní celkem  67 

v tom 

zaměstnaní  60 

z toho 
pracuj. důchodci  1 

ženy na mat. dov.  0 

nezaměstnaní  7 

Ekonomicky neaktivní celkem  58 

z toho 
nepracuj. důchodci  29 

žáci, studenti, učni  25 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1 
 

 
 
 
 
 
 



Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21) 

, fax:354 4349 83-4,  e-mail:  mprojekt@mprojekt.cz,  www.mprojekt.cz,  nám. Kr.Jiřího 5, 350 01 Cheb 

 
45 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  126 

Ekonomicky aktivní celkem  67 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  3 

průmysl  34 

stavebnictví  9 

obchod,opravy motor. vozidel  2 

doprava, pošty a telekomunikace  4 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  5 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  2 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  51 

z toho 

v rámci obce  0 

v rámci okresu  45 

v rámci kraje  1 

do jiného kraje  1 

vyjíždějící do zam. denně mimo 
obec 

 42 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  23 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  40 

v tom 
s 1 HD  32 

se 2+ HD  8 

Hospodařící domácnosti  48 

v tom 
s 1 CD  46 

se 2+ CD  2 

Cenzové domácnosti  50 

v tom 

úplné rodiny  28 

z toho se závisl. dětmi  9 

neúplné rodiny  7 

z toho se závisl. dětmi  3 

nerodinné domácnosti  1 

domácnosti jednotlivců  14 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  42 

z toho domy obydlené  38 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  37 

bytové domy   0 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  35 

obce, státu  2 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  10 

1920-1945  17 

1946-1980  5 

1981-2001  5 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  38 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  38 

3-4  0 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  0 

vodovodem  35 

plynem  2 

ústředním topením  24 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  44 

v 
tom 

byty obydlené  40 

z toho 
v rodin. domech  38 

v bytov. domech  0 

byty neobydlené v obydl. 
domech  0 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  4 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  0 

slouží k rekreaci  3 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  40 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  31 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  4 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  3 

2 místnosti  9 

3 místnosti  16 

4 místnosti  8 

5+ místností  4 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  40 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  1 

vodovod v bytě  36 

vlastní splachov.záchod  29 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 29 

ústřední topení  24 

etážové topení  2 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,15 

osob na obytnou místnost 
8+mP2P 

 1,02 

obytné plochy na byt  56,05 

obytné plochy na osobu  17,79 

obytných místn. na byt  3,1 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 578002  -  Velký Luh  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 451.8858 

        Orná půda (ha) 4.2922 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 2.9208 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 41.5793 

        Zemědělská půda (ha) 48.7923 

        Lesní půda (ha) 335.9055 

        Vodní plochy (ha) 9.7283 

        Zastavěné plochy (ha) 2.4471 

        Ostatní plochy (ha) 55.0126 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 18 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 1 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 6 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 2 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 0 
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Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 
- počet podnikatelských subjektů 

3 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 4 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 1 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 0 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 14 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 1 

        Svobodná povolání - počet subjektů 1 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 2 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1726 

        Nadmořská výška (m n.m.) 487 

        Katastrální plocha (ha) 452 

        Počet katastrů 1 

        Počet územně technických jednotek 1 

        Počet částí obce 1 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 4 

        Muži (z narození celkem) 1 

        Ženy (z narození celkem) 3 

        Zemřelí celkem 1 

        Muži (ze zemřelí celkem) 0 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 1 

        Přirozený přírůstek celkem 3 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 2 

        Přistěhovalí celkem 6 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 1 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 5 

        Vystěhovalí celkem 3 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 1 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 2 

        Saldo migrace celkem 3 

        Muži (ze salda migrace celkem) 0 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 3 
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        Přírůstek/úbytek celkem 6 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 1 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 5 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 137 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 72 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 65 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 21 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 37 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 55 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 135 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 73 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 62 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35134 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

  

 
 

Františkovy Lázně 
Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554529 -  Františkovy Lázně 

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

 

Obyvatelstvo celkem  5261 

z toho ženy  2749 

Muži 

svobodní  1048 

ženatí  1163 

rozvedení  230 

ovdovělí  60 

nezjištěno  11 

Ženy 

svobodné  882 

vdané  1188 

rozvedené  321 

ovdovělé  344 

nezjištěno  14 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

 

Obyvatelstvo celkem  5261 

v tom ve věku 

0-4  220 

5-14  561 

15-19  312 

20-29  929 

30-39  690 

40-49  763 

50-59  857 

60-64  257 

65-74  379 

75+nezj.  293 
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3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  4480 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  13 

základní vč. neukončeného  1016 

vyučení a stř. odborné bez mat.  1736 

úplné střední s maturitou  1197 

vyšší odborné a nástavbové  163 

vysokoškolské  288 

nezjištěné vzdělání  67 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  5261 

z toho 
národnost 

česká  4689 

moravská  8 

slezská  1 

slovenská  218 

romská  0 

polská  6 

německá  84 

ukrajinská  17 

vietnamská  91 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  5261 

Věřící  1281 

z toho 

církev římskokatolická  1020 

církev českosl. husitská  23 

českobratrská církev evangel.  36 

pravoslavná církev  105 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  10 

Bez vyznání  3467 

Nezjištěné vyznání  513 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  5261 

Ekonomicky aktivní celkem  2923 

v tom 

zaměstnaní  2721 

z toho 
pracuj. důchodci  106 

ženy na mat. dov.  35 

nezaměstnaní  202 

Ekonomicky neaktivní celkem  2296 

z toho 
nepracuj. důchodci  1034 

žáci, studenti, učni  816 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  42 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  5261 

Ekonomicky aktivní celkem  2923 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  72 

průmysl  373 

stavebnictví  195 

obchod,opravy motor. vozidel  321 

doprava, pošty a telekomunikace  170 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  172 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  632 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  2384 

z toho 

v rámci obce  1164 

v rámci okresu  957 

v rámci kraje  40 

do jiného kraje  100 

vyjíždějící do zam. denně mimo 
obec 

 950 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  279 
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9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  2069 

v tom 
s 1 HD  1845 

se 2+ HD  224 

Hospodařící domácnosti  2344 

v tom 
s 1 CD  2306 

se 2+ CD  38 

Cenzové domácnosti  2384 

v tom 

úplné rodiny  1148 

z toho se závisl. dětmi  504 

neúplné rodiny  356 

z toho se závisl. dětmi  215 

nerodinné domácnosti  57 

domácnosti jednotlivců  823 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  764 

z toho domy obydlené  716 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  470 

bytové domy   200 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých osob  545 

obce, státu  43 

SBD  9 

domy 
postavené 

do 1919  172 

1920-1945  190 

1946-1980  155 

1981-2001  183 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  716 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  474 

3-4  211 

5+  24 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  554 

vodovodem  705 

plynem  635 

ústředním topením  539 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  2281 

v 
tom 

byty obydlené  2069 

z toho 
v rodin. domech  652 

v bytov. domech  1342 

byty neobydlené v obydl. domech  158 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  54 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  11 

slouží k rekreaci  4 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  2069 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  591 

v osobním vlastnictví  628 

nájemní  494 

člena bytového družstva  158 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  299 

2 místnosti  704 

3 místnosti  685 

4 místnosti  226 

5+ místností  132 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně 
bydlení  

Obydlené byty úhrnem  2069 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  1934 

vodovod v bytě  2042 

vlastní splachov.záchod  2035 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 2031 

ústřední topení  1456 

etážové topení  328 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,52 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,96 

obytné plochy na byt  50,57 

obytné plochy na osobu  19,86 

obytných místn. na byt  2,65 
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Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554529  -  Františkovy Lázně  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka dálkové linky (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 2573.4642 

        Orná půda (ha) 998.4715 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 50.4298 

        Ovocné sady (ha) 7.3975 

        Trvalé trávní porosty (ha) 380.6756 

        Zemědělská půda (ha) 1436.9744 

        Lesní půda (ha) 496.1547 

        Vodní plochy (ha) 211.7150 

        Zastavěné plochy (ha) 57.7026 

        Ostatní plochy (ha) 370.9175 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 1809 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 51 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 145 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 193 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 90 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

827 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 290 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 45 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 167 

        Státní organizace - počet subjektů 11 

        Akciové společnosti - počet subjektů 8 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 82 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 1411 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 24 

        Svobodná povolání - počet subjektů 43 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 230 
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Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 2 

        Stálá kina 1 

        Divadlo 1 

        Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1 

        Sakrální stavba 4 

        Hřbitov 1 

        Smuteční síň 1 

  

Lázně (údaje roku 2004) 

        Lázeňské léčebny-počet 8 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1719 

        Nadmořská výška (m n.m.) 442 

        Katastrální plocha (ha) 2573 

        Počet katastrů 7 

        Počet územně technických jednotek 7 

        Počet částí obce 8 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 55 

        Muži (z narození celkem) 29 

        Ženy (z narození celkem) 26 

        Zemřelí celkem 61 

        Muži (ze zemřelí celkem) 34 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 27 

        Přirozený přírůstek celkem -6 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -5 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -1 

        Přistěhovalí celkem 229 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 92 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 137 

        Vystěhovalí celkem 150 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 73 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 77 

        Saldo migrace celkem 79 

        Muži (ze salda migrace celkem) 19 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 60 

        Přírůstek/úbytek celkem 73 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 14 
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        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 59 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 5428 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 2577 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 2851 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 781 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 1864 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 1770 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 5392 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 2566 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 2826 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 2 

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

        Škola speciální 3 

        Základní umělecká škola 1 

  

Sociální oblast (údaje roku 2004) 

        Domy s pečovatelskou službou 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Koupaliště a bazény  1 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

        Stadiony otevřené 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 3 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 35101 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) 1 

        Městská, obecní policie (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Ambulantní zařízení 1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 2 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 
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        Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 3 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 1 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 1 

        Samostatná ordinace lékaře specialisty 7 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 6 

        Ostatní samostatná zařízení 2 

        Zařízení lékárenské péče  3 

  

 
 

Mariánské Lázně 
Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554642   -  Mariánské Lázně 

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  14741 

z toho ženy  7822 

Muži 

svobodní  2844 

ženatí  3153 

rozvedení  671 

ovdovělí  183 

nezjištěno  68 

Ženy 

svobodné  2509 

vdané  3210 

rozvedené  999 

ovdovělé  1025 

nezjištěno  79 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  14741 

v tom ve věku 

0-4  549 

5-14  1549 

15-19  956 

20-29  2375 

30-39  1862 

40-49  2228 

50-59  2313 

60-64  742 

65-74  1300 

75+nezj.  867 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  12643 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  28 

základní vč. neukončeného  2580 

vyučení a stř. odborné bez 
mat.  4496 

úplné střední s maturitou  3499 

vyšší odborné a nástavbové  661 

vysokoškolské  1139 

nezjištěné vzdělání  240 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  14741 

z toho 
národnost 

česká  13472 

moravská  22 

slezská  0 

slovenská  542 

romská  3 

polská  15 

německá  107 

ukrajinská  62 

vietnamská  46 
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5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  14741 

Věřící  3936 

z toho 

církev římskokatolická  3042 

církev českosl. husitská  109 

českobratrská církev evangel.  254 

pravoslavná církev  165 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  55 

Bez vyznání  9766 

Nezjištěné vyznání  1039 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  14741 

Ekonomicky aktivní celkem  7964 

v tom 

zaměstnaní  7367 

z toho 
pracuj. důchodci  429 

ženy na mat. dov.  103 

nezaměstnaní  597 

Ekonomicky neaktivní celkem  6611 

z toho 
nepracuj. důchodci  3151 

žáci, studenti, učni  2329 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  166 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  14741 

Ekonomicky aktivní celkem  7964 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  171 

průmysl  1256 

stavebnictví  478 

obchod,opravy motor. vozidel  817 

doprava, pošty a 
telekomunikace  439 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  358 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  1255 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  6448 

z toho 

v rámci obce  4232 

v rámci okresu  770 

v rámci kraje  97 

do jiného kraje  827 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  1333 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  235 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  5990 

v tom 
s 1 HD  5348 

se 2+ HD  642 

Hospodařící domácnosti  6739 

v tom 
s 1 CD  6697 

se 2+ CD  42 

Cenzové domácnosti  6783 

v tom 

úplné rodiny  3093 

z toho se závisl. dětmi  1352 

neúplné rodiny  1063 

z toho se závisl. dětmi  661 

nerodinné domácnosti  157 

domácnosti jednotlivců  2470 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  1379 

z toho domy obydlené  1300 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  609 

bytové domy   609 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  687 

obce, státu  217 

SBD  52 

domy 
postavené 

do 1919  334 

1920-1945  247 

1946-1980  418 

1981-2001  286 
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11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  1300 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  682 

3-4  467 

5+  142 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  1216 

vodovodem  1288 

plynem  929 

ústředním topením  966 
 

12. Bytový fond  

Byty úhrnem  6497 

v 
tom 

byty obydlené  5990 

z toho 
v rodin. domech  780 

v bytov. domech  5120 

byty neobydlené v obydl. 
domech  410 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  97 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  32 

slouží k rekreaci  5 
 

13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  5990 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  703 

v osobním vlastnictví  1885 

nájemní  2431 

člena bytového družstva  674 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  993 

2 místnosti  2333 

3 místnosti  1815 

4 místnosti  551 

5+ místností  249 
 

14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  5990 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  4115 

vodovod v bytě  5952 

vlastní splachov.záchod  5886 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 5841 

ústřední topení  4152 

etážové topení  723 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,41 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,98 

obytné plochy na byt  46,25 

obytné plochy na osobu  19,05 

obytných místn. na byt  2,47 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554642  -  Mariánské Lázně  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka dálkové linky (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka městské hromadné dopravy (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 5181.0580 

        Orná půda (ha) 191.3356 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 93.6473 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 470.8479 

        Zemědělská půda (ha) 755.8308 
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        Lesní půda (ha) 3594.6018 

        Vodní plochy (ha) 112.5665 

        Zastavěné plochy (ha) 116.2563 

        Ostatní plochy (ha) 601.8026 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 4999 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 111 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 505 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 392 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 247 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

2033 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 1028 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 163 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 519 

        Státní organizace - počet subjektů 30 

        Akciové společnosti - počet subjektů 22 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 363 

        Družstevní organizace - počet subjektů 14 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 3843 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 53 

        Svobodná povolání - počet subjektů 227 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 443 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Stálá kina 1 

        Divadlo 1 

        Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) 2 

        Kulturní zařízení ostatní 3 

        Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1 

        Sakrální stavba 5 

        Hřbitov 3 

        Smuteční síň 1 

  

Lázně (údaje roku 2004) 

        Lázeňské léčebny-počet 5 

   

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

 První písemná zpráva (rok) 1273 
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        Nadmořská výška (m n.m.) 578 

        Katastrální plocha (ha) 5181 

        Počet katastrů 4 

        Počet územně technických jednotek 4 

        Počet částí obce 6 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 112 

        Muži (z narození celkem) 59 

        Ženy (z narození celkem) 53 

        Zemřelí celkem 169 

        Muži (ze zemřelí celkem) 87 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 82 

        Přirozený přírůstek celkem -57 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -28 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -29 

        Přistěhovalí celkem 348 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 162 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 186 

        Vystěhovalí celkem 485 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 248 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 237 

        Saldo migrace celkem -137 

        Muži (ze salda migrace celkem) -86 

        Ženy (ze salda migrace celkem) -51 

        Přírůstek/úbytek celkem -194 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -114 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -80 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 14083 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 6574 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 7509 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1796 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 4744 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 4478 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 14098 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 6589 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 7509 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 7 

        Pojišťovny a jejich úřadovny 6 

        Finanční úřady 1 
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Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 6 

        Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 3 

        Střední odborné učiliště 2 

        Gymnázium 1 

        Střední odborná škola (vč.zdravotnické) 2 

        Škola speciální 3 

        Základní umělecká škola 1 

        Dětský domov 1 

  

Sociální oblast (údaje roku 2004) 

        Domy s pečovatelskou službou 1 

        Domovy důchodců  1 

        Domov-penzion pro důchodce 1 

        Úřad práce - počet úřadoven 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Koupaliště a bazény  2 

        - z toho kryté bazény 1 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 22 

        Tělocvičny (vč. školních) 12 

        Stadiony otevřené 2 

        Zimní stadiony kryté i otevřené 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 7 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 3 

        Poštovní směrovací číslo 35301 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Hasičský záchranný sbor (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) 1 

        Městská, obecní policie (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Nemocnice 1 

        Detašované pracoviště nemocnice 2 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 8 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 5 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 7 

        Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 3 
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        Samostatná ordinace lékaře specialisty 36 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 3 

        Ostatní samostatná zařízení 14 

        Zařízení lékárenské péče  8 

 
 

Poustka 

Název obce: Poustka, Kód obce: 577979, NUTS 4: CZ0411  

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  117 

z toho ženy  56 

Muži 

svobodní  32 

ženatí  21 

rozvedení  6 

ovdovělí  2 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  25 

vdané  21 

rozvedené  2 

ovdovělé  8 

nezjištěno  0 
 

2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  117 

v tom ve věku 

0-4  8 

5-14  13 

15-19  11 

20-29  29 

30-39  14 

40-49  15 

50-59  13 

60-64  3 

65-74  7 

75+nezj.  4 
 

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  96 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  2 

základní vč. neukončeného  38 

vyučení a stř. odborné bez mat.  48 

úplné střední s maturitou  5 

vyšší odborné a nástavbové  1 

vysokoškolské  1 

nezjištěné vzdělání  1 
 

4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  117 

z toho 
národnost 

česká  102 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  9 

romská  0 

polská  1 

německá  2 

ukrajinská  0 

vietnamská  2 
 

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  117 

Věřící  13 

z toho 

církev římskokatolická  10 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  1 

pravoslavná církev  0 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  99 

Nezjištěné vyznání  5 
 

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  117 

Ekonomicky aktivní celkem  64 

v tom 

zaměstnaní  54 

z toho 
pracuj. důchodci  2 

ženy na mat. dov.  2 

nezaměstnaní  10 

Ekonomicky neaktivní celkem  51 

z toho 
nepracuj. důchodci  16 

žáci, studenti, učni  19 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  117 

Ekonomicky aktivní celkem  64 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  4 

průmysl  10 

stavebnictví  6 

obchod,opravy motor. vozidel  5 

doprava, pošty a telekomunikace  6 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  3 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  6 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  43 

z toho 

v rámci obce  7 

v rámci okresu  34 

v rámci kraje  0 

do jiného kraje  1 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  29 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  16 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  36 

v tom 
s 1 HD  30 

se 2+ HD  6 

Hospodařící domácnosti  42 

v tom 
s 1 CD  41 

se 2+ CD  1 

Cenzové domácnosti  44 

v tom 

úplné rodiny  24 

z toho se závisl. dětmi  12 

neúplné rodiny  4 

z toho se závisl. dětmi  1 

nerodinné domácnosti  1 

domácnosti jednotlivců  15 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  25 

z toho domy obydlené  22 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  18 

bytové domy   2 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  18 

obce, státu  2 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  7 

1920-1945  5 

1946-1980  8 

1981-2001  2 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  22 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  17 

3-4  5 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  5 

vodovodem  20 

plynem  1 

ústředním topením  11 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  40 

v 
tom 

byty obydlené  36 

z toho 
v rodin. domech  20 

v bytov. domech  14 

byty neobydlené v obydl. 
domech  1 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  3 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  1 

slouží k rekreaci  0 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  36 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  15 

v osobním vlastnictví  8 

nájemní  5 

člena bytového družstva  1 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  7 

2 místnosti  9 

3 místnosti  15 

4 místnosti  2 

5+ místností  3 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  36 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  0 

vodovod v bytě  34 

vlastní splachov.záchod  32 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 31 

ústřední topení  13 

etážové topení  2 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,25 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 1,26 

obytné plochy na byt  53,53 

obytné plochy na osobu  16,47 

obytných místn. na byt  2,58 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 577979  -  Poustka  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 697.2673 

        Orná půda (ha) 349.5435 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 3.0202 

        Ovocné sady (ha) 1.1194 

        Trvalé trávní porosty (ha) 181.7320 

        Zemědělská půda (ha) 535.4151 

        Lesní půda (ha) 99.9911 

        Vodní plochy (ha) 20.9298 

        Zastavěné plochy (ha) 3.8175 

        Ostatní plochy (ha) 37.1138 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 30 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 1 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 0 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 4 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 3 
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Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

20 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 1 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 0 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 0 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 19 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 0 

        Svobodná povolání - počet subjektů 0 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 11 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1275 

        Nadmořská výška (m n.m.) 515 

        Katastrální plocha (ha) 697 

        Počet katastrů 2 

        Počet územně technických jednotek 2 

        Počet částí obce 2 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 3 

        Muži (z narození celkem) 1 

        Ženy (z narození celkem) 2 

        Zemřelí celkem 2 

        Muži (ze zemřelí celkem) 0 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 2 

        Přirozený přírůstek celkem 1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 0 

        Přistěhovalí celkem 1 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 0 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 1 

        Vystěhovalí celkem 2 
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        Muži (z vystěhovalí celkem) 1 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 1 

        Saldo migrace celkem -1 

        Muži (ze salda migrace celkem) -1 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 0 

        Přírůstek/úbytek celkem 0 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 0 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 0 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 117 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 60 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 57 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 25 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 35 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 43 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 117 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 60 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 57 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35002 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 0 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

 

Pomezí nad Ohří 

Název obce: Pomezí nad Ohří, Kód obce: 538868, NUTS 4: CZ0411  

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  74 

z toho ženy  34 

Muži 

svobodní  20 

ženatí  11 

rozvedení  7 

ovdovělí  2 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  9 

vdané  13 

rozvedené  4 

ovdovělé  8 

nezjištěno  0 
 

2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  74 

v tom ve věku 

0-4  4 

5-14  3 

15-19  6 

20-29  14 

30-39  14 

40-49  10 

50-59  11 

60-64  5 

65-74  5 

75+nezj.  2 
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3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  67 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  0 

základní vč. neukončeného  18 

vyučení a stř. odborné bez mat.  25 

úplné střední s maturitou  18 

vyšší odborné a nástavbové  3 

vysokoškolské  2 

nezjištěné vzdělání  1 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  74 

z toho 
národnost 

česká  62 

moravská  4 

slezská  0 

slovenská  5 

romská  0 

polská  0 

německá  0 

ukrajinská  0 

vietnamská  1 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  74 

Věřící  8 

z toho 

církev římskokatolická  7 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  1 

pravoslavná církev  0 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  62 

Nezjištěné vyznání  4 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  74 

Ekonomicky aktivní celkem  48 

v tom 

zaměstnaní  47 

z toho 
pracuj. důchodci  2 

ženy na mat. dov.  4 

nezaměstnaní  1 

Ekonomicky neaktivní celkem  26 

z toho 
nepracuj. důchodci  13 

žáci, studenti, učni  8 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  74 

Ekonomicky aktivní celkem  48 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  1 

průmysl  11 

stavebnictví  6 

obchod,opravy motor. vozidel  8 

doprava, pošty a telekomunikace  2 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  7 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  2 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  38 

z toho 

v rámci obce  6 

v rámci okresu  28 

v rámci kraje  0 

do jiného kraje  2 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  24 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  10 
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9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  28 

v tom 
s 1 HD  23 

se 2+ HD  5 

Hospodařící domácnosti  34 

v tom 
s 1 CD  34 

se 2+ CD  0 

Cenzové domácnosti  34 

v tom 

úplné rodiny  13 

z toho se závisl. dětmi  6 

neúplné rodiny  4 

z toho se závisl. dětmi  3 

nerodinné domácnosti  4 

domácnosti jednotlivců  13 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  22 

z toho domy obydlené  17 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  15 

bytové domy   2 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých osob  15 

obce, státu  2 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  2 

1920-1945  6 

1946-1980  5 

1981-2001  4 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  17 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  13 

3-4  3 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  0 

vodovodem  17 

plynem  2 

ústředním topením  11 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  34 

v tom 

byty obydlené  28 

z toho 
v rodin. domech  15 

v bytov. domech  13 

byty neobydlené v obydl. domech  1 

byty neobydlené v neobydl.domech  5 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  0 

slouží k rekreaci  2 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  28 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  13 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  14 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  4 

2 místnosti  3 

3 místnosti  12 

4 místnosti  5 

5+ místností  3 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  28 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  1 

vodovod v bytě  26 

vlastní splachov.záchod  26 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 25 

ústřední topení  9 

etážové topení  4 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,5 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,85 

obytné plochy na byt  54,7 

obytné plochy na osobu  21,1 

obytných místn. na byt  3,04 
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Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 538868  -  Pomezí nad Ohří  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka městské hromadné dopravy (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 1070.7321 

        Orná půda (ha) 271.4276 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 4.4184 

        Ovocné sady (ha) 0.3830 

        Trvalé trávní porosty (ha) 175.4233 

        Zemědělská půda (ha) 451.6523 

        Lesní půda (ha) 464.3012 

        Vodní plochy (ha) 7.7011 

        Zastavěné plochy (ha) 4.4883 

        Ostatní plochy (ha) 142.5892 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 29 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 1 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 1 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 0 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1 

        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

16 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 5 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 1 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 3 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 3 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 18 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 1 

        Svobodná povolání - počet subjektů 0 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 7 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Sakrální stavba 1 
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Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1370 

        Nadmořská výška (m n.m.) 468 

        Katastrální plocha (ha) 1071 

        Počet katastrů 3 

        Počet územně technických jednotek 3 

        Počet částí obce 2 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 2 

        Muži (z narození celkem) 1 

        Ženy (z narození celkem) 1 

        Zemřelí celkem 2 

        Muži (ze zemřelí celkem) 1 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 1 

        Přirozený přírůstek celkem 0 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 0 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 0 

        Přistěhovalí celkem 15 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 8 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 7 

        Vystěhovalí celkem 6 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 3 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 3 

        Saldo migrace celkem 9 

        Muži (ze salda migrace celkem) 5 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 4 

        Přírůstek/úbytek celkem 9 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 5 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 4 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 103 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 56 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 47 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 16 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 33 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 43 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 95 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 51 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 44 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35002 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 



Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21) 

, fax:354 4349 83-4,  e-mail:  mprojekt@mprojekt.cz,  www.mprojekt.cz,  nám. Kr.Jiřího 5, 350 01 Cheb 

 
69 

        Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) 1 

 

Libá 

Název obce: Libá, Kód obce: 554618, NUTS 4: CZ0411  

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  577 

z toho ženy  302 

Muži 

svobodní  119 

ženatí  118 

rozvedení  27 

ovdovělí  7 

nezjištěno  4 

Ženy 

svobodné  91 

vdané  119 

rozvedené  31 

ovdovělé  46 

nezjištěno  15 
 

2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  577 

v tom ve věku 

0-4  22 

5-14  75 

15-19  39 

20-29  82 

30-39  95 

40-49  69 

50-59  83 

60-64  35 

65-74  47 

75+nezj.  30 
 

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  480 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  4 

základní vč. neukončeného  168 

vyučení a stř. odborné bez mat.  195 

úplné střední s maturitou  71 

vyšší odborné a nástavbové  9 

vysokoškolské  10 

nezjištěné vzdělání  23 
 

4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  577 

z toho 
národnost 

česká  465 

moravská  1 

slezská  0 

slovenská  47 

romská  0 

polská  2 

německá  26 

ukrajinská  2 

vietnamská  1 
 

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  577 

Věřící  150 

z toho 

církev římskokatolická  109 

církev českosl. husitská  3 

českobratrská církev evangel.  13 

pravoslavná církev  9 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1 

Bez vyznání  387 

Nezjištěné vyznání  40 
 

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  577 

Ekonomicky aktivní celkem  290 

v tom 

zaměstnaní  267 

z toho 
pracuj. důchodci  8 

ženy na mat. dov.  2 

nezaměstnaní  23 

Ekonomicky neaktivní celkem  281 

z toho 
nepracuj. důchodci  131 

žáci, studenti, učni  99 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  6 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  577 

Ekonomicky aktivní celkem  290 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  20 

průmysl  114 

stavebnictví  26 

obchod,opravy motor. vozidel  15 

doprava, pošty a telekomunikace  10 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  12 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  22 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  238 

z toho 

v rámci obce  81 

v rámci okresu  131 

v rámci kraje  2 

do jiného kraje  4 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  129 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  67 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  213 

v tom 
s 1 HD  181 

se 2+ HD  32 

Hospodařící domácnosti  256 

v tom 
s 1 CD  255 

se 2+ CD  1 

Cenzové domácnosti  257 

v tom 

úplné rodiny  124 

z toho se závisl. dětmi  54 

neúplné rodiny  37 

z toho se závisl. dětmi  26 

nerodinné domácnosti  9 

domácnosti jednotlivců  87 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  200 

z toho domy obydlené  182 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  171 

bytové domy   7 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  167 

obce, státu  4 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  37 

1920-1945  77 

1946-1980  38 

1981-2001  30 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  182 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  175 

3-4  7 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  21 

vodovodem  176 

plynem  20 

ústředním topením  137 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  237 

v 
tom 

byty obydlené  213 

z toho 
v rodin. domech  177 

v bytov. domech  32 

byty neobydlené v obydl. 
domech  5 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  19 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  1 

slouží k rekreaci  4 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  213 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  150 

v osobním vlastnictví  16 

nájemní  22 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  24 

2 místnosti  57 

3 místnosti  70 

4 místnosti  28 

5+ místností  30 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  213 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  16 

vodovod v bytě  205 

vlastní splachov.záchod  188 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 181 

ústřední topení  141 

etážové topení  8 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,7 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,93 

obytné plochy na byt  58,94 

obytné plochy na osobu  21,39 

obytných místn. na byt  2,95 
 

 
 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554618  -  Libá  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 2662.9334 

        Orná půda (ha) 489.3937 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 14.3451 

        Ovocné sady (ha) 2.1369 

        Trvalé trávní porosty (ha) 591.4660 

        Zemědělská půda (ha) 1097.3417 

        Lesní půda (ha) 1291.1917 

        Vodní plochy (ha) 82.7598 

        Zastavěné plochy (ha) 13.7219 

        Ostatní plochy (ha) 177.9183 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 174 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 17 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 55 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 21 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 3 

        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

46 
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        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 18 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 1 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 12 

        Státní organizace - počet subjektů 1 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 10 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 111 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 11 

        Svobodná povolání - počet subjektů 3 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 38 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

        Smuteční síň 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1264 

        Nadmořská výška (m n.m.) 508 

        Katastrální plocha (ha) 2663 

        Počet katastrů 7 

        Počet územně technických jednotek 7 

        Počet částí obce 2 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 4 

        Muži (z narození celkem) 1 

        Ženy (z narození celkem) 3 

        Zemřelí celkem 7 

        Muži (ze zemřelí celkem) 3 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 4 

        Přirozený přírůstek celkem -3 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -2 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -1 

        Přistěhovalí celkem 47 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 28 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 19 

        Vystěhovalí celkem 26 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 11 
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        Ženy (z vystěhovalí celkem) 15 

        Saldo migrace celkem 21 

        Muži (ze salda migrace celkem) 17 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 4 

        Přírůstek/úbytek celkem 18 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 15 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 3 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 618 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 302 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 316 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 94 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 197 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 207 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 597 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 285 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 312 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

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

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Koupaliště a bazény  1 

        Stadiony otevřené 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 35131 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 1 
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Hazlov 

Název obce: Hazlov, Kód obce: 554545, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  1595 

z toho ženy  812 

Muži 

svobodní  377 

ženatí  318 

rozvedení  69 

ovdovělí  17 

nezjištěno  2 

Ženy 

svobodné  316 

vdané  317 

rozvedené  85 

ovdovělé  89 

nezjištěno  5 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  1595 

v tom ve věku 

0-4  91 

5-14  199 

15-19  92 

20-29  285 

30-39  224 

40-49  268 

50-59  201 

60-64  49 

65-74  119 

75+nezj.  67 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  1305 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  95 

základní vč. neukončeného  426 

vyučení a stř. odborné bez mat.  507 

úplné střední s maturitou  212 

vyšší odborné a nástavbové  21 

vysokoškolské  22 

nezjištěné vzdělání  22 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  1595 

z toho 
národnost 

česká  1319 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  148 

romská  0 

polská  3 

německá  67 

ukrajinská  15 

vietnamská  13 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  1595 

Věřící  367 

z toho 

církev římskokatolická  277 

církev českosl. husitská  1 

českobratrská církev evangel.  20 

pravoslavná církev  45 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  1092 

Nezjištěné vyznání  136 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  1595 

Ekonomicky aktivní celkem  814 

v tom 

zaměstnaní  765 

z toho 
pracuj. důchodci  21 

ženy na mat. dov.  17 

nezaměstnaní  49 

Ekonomicky neaktivní celkem  676 

z toho 
nepracuj. důchodci  275 

žáci, studenti, učni  249 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  105 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  1595 

Ekonomicky aktivní celkem  814 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  34 

průmysl  258 

stavebnictví  61 

obchod,opravy motor. vozidel  54 

doprava, pošty a telekomunikace  51 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  45 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  49 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  685 

z toho 

v rámci obce  196 

v rámci okresu  398 

v rámci kraje  9 

do jiného kraje  14 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  390 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  76 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  543 

v tom 
s 1 HD  492 

se 2+ HD  51 

Hospodařící domácnosti  605 

v tom 
s 1 CD  601 

se 2+ CD  4 

Cenzové domácnosti  609 

v tom 

úplné rodiny  339 

z toho se závisl. dětmi  159 

neúplné rodiny  89 

z toho se závisl. dětmi  51 

nerodinné domácnosti  17 

domácnosti jednotlivců  164 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  319 

z toho domy obydlené  293 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  249 

bytové domy   36 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  253 

obce, státu  14 

SBD  2 

domy 
postavené 

do 1919  75 

1920-1945  102 

1946-1980  41 

1981-2001  69 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  293 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  257 

3-4  36 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  26 

vodovodem  285 

plynem  107 

ústředním topením  213 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  575 

v 
tom 

byty obydlené  543 

z toho 
v rodin. domech  281 

v bytov. domech  256 

byty neobydlené v obydl. 
domech  6 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  26 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  3 

slouží k rekreaci  15 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  543 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  245 

v osobním vlastnictví  132 

nájemní  95 

člena bytového družstva  32 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  86 

2 místnosti  194 

3 místnosti  137 

4 místnosti  78 

5+ místností  38 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  543 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  194 

vodovod v bytě  533 

vlastní splachov.záchod  484 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 490 

ústřední topení  373 

etážové topení  57 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,76 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 1,07 

obytné plochy na byt  48,75 

obytné plochy na osobu  17,33 

obytných místn. na byt  2,62 
 

 
 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554545  -  Hazlov  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka dálkové linky (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka městské hromadné dopravy (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 2789.0812 

        Orná půda (ha) 887.4566 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 24.5900 

        Ovocné sady (ha) 2.7520 

        Trvalé trávní porosty (ha) 294.3349 

        Zemědělská půda (ha) 1209.1335 

        Lesní půda (ha) 1206.7329 

        Vodní plochy (ha) 36.5692 

        Zastavěné plochy (ha) 22.4553 

        Ostatní plochy (ha) 314.1903 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 332 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 33 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 49 
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        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 47 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 16 

        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

122 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 35 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 2 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 5 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 23 

        Státní organizace - počet subjektů 2 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 15 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 262 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 8 

        Svobodná povolání - počet subjektů 8 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 37 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1 

        Sakrální stavba 2 

        Hřbitov 1 

        Smuteční síň 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1224 

        Nadmořská výška (m n.m.) 550 

        Katastrální plocha (ha) 2789 

        Počet katastrů 7 

        Počet územně technických jednotek 7 

        Počet částí obce 6 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 20 

        Muži (z narození celkem) 10 

        Ženy (z narození celkem) 10 

        Zemřelí celkem 18 

        Muži (ze zemřelí celkem) 12 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 6 

        Přirozený přírůstek celkem 2 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -2 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 4 
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        Přistěhovalí celkem 73 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 36 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 37 

        Vystěhovalí celkem 48 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 21 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 27 

        Saldo migrace celkem 25 

        Muži (ze salda migrace celkem) 15 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 10 

        Přírůstek/úbytek celkem 27 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 13 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 14 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1610 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 815 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 795 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 279 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 528 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 569 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 1579 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 804 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 775 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

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

  

Sociální oblast (údaje roku 2004) 

        Ústavy sociální péče pro dospělé 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 0 

        Poštovní směrovací číslo 35132 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Hasičský záchranný sbor (1=ano, 0=ne) 0 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 
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        Detašované pracoviště policie (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 1 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 1 

  

 

Aš 
Název obce: Aš, Kód obce: 554499, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

 

Obyvatelstvo celkem  12584 

z toho ženy  6466 

Muži 

svobodní  2754 

ženatí  2567 

rozvedení  600 

ovdovělí  157 

nezjištěno  40 

Ženy 

svobodné  2295 

vdané  2578 

rozvedené  789 

ovdovělé  701 

nezjištěno  103 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

 

Obyvatelstvo celkem  12584 

v tom ve věku 

0-4  587 

5-14  1565 

15-19  886 

20-29  2136 

30-39  1806 

40-49  1901 

50-59  1776 

60-64  563 

65-74  852 

75+nezj.  512 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

 

Obyvatelstvo 15leté a starší  10432 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  67 

základní vč. neukončeného  2986 

vyučení a stř. odborné bez 
mat.  4027 

úplné střední s maturitou  2415 

vyšší odborné a nástavbové  257 

vysokoškolské  439 

nezjištěné vzdělání  241 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

 

Obyvatelstvo celkem  12584 

z toho 
národnost 

česká  10691 

moravská  18 

slezská  0 

slovenská  723 

romská  3 

polská  29 

německá  378 

ukrajinská  86 

vietnamská  206 
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5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  12584 

Věřící  2575 

z toho 

církev římskokatolická  1794 

církev českosl. husitská  27 

českobratrská církev evangel.  222 

pravoslavná církev  110 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  46 

Bez vyznání  9001 

Nezjištěné vyznání  1008 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  12584 

Ekonomicky aktivní celkem  6712 

v tom 

zaměstnaní  6230 

z toho 
pracuj. důchodci  197 

ženy na mat. dov.  86 

nezaměstnaní  482 

Ekonomicky neaktivní celkem  5731 

z toho 
nepracuj. důchodci  2362 

žáci, studenti, učni  2123 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  141 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  12584 

Ekonomicky aktivní celkem  6712 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  88 

průmysl  2686 

stavebnictví  401 

obchod,opravy motor. vozidel  545 

doprava, pošty a 
telekomunikace  296 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  378 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  696 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  5498 

z toho 

v rámci obce  3839 

v rámci okresu  1099 

v rámci kraje  43 

do jiného kraje  241 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  1111 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  257 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  4800 

v tom 
s 1 HD  4340 

se 2+ HD  460 

Hospodařící domácnosti  5386 

v tom 
s 1 CD  5336 

se 2+ CD  50 

Cenzové domácnosti  5439 

v tom 

úplné rodiny  2716 

z toho se závisl. dětmi  1290 

neúplné rodiny  798 

z toho se závisl. dětmi  509 

nerodinné domácnosti  132 

domácnosti jednotlivců  1793 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  1893 

z toho domy obydlené  1769 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  1333 

bytové domy   372 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  1376 

obce, státu  179 

SBD  35 

domy 
postavené 

do 1919  380 

1920-1945  728 

1946-1980  264 

1981-2001  356 
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11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  1769 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  1226 

3-4  457 

5+  74 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  1412 

vodovodem  1747 

plynem  1401 

ústředním topením  1410 
 

12. Bytový fond  

Byty úhrnem  5222 

v 
tom 

byty obydlené  4800 

z toho 
v rodin. domech  1691 

v bytov. domech  3045 

byty neobydlené v obydl. 
domech  271 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  151 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  19 

slouží k rekreaci  34 
 

13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  4800 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  1411 

v osobním vlastnictví  459 

nájemní  2011 

člena bytového družstva  568 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  746 

2 místnosti  1602 

3 místnosti  1469 

4 místnosti  644 

5+ místností  312 
 

14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  4800 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  3991 

vodovod v bytě  4762 

vlastní splachov.záchod  4676 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 4583 

ústřední topení  3661 

etážové topení  405 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,57 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,98 

obytné plochy na byt  47,51 

obytné plochy na osobu  18,39 

obytných místn. na byt  2,64 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554499  -  Aš  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka dálkové linky (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 5585.8558 

        Orná půda (ha) 674.0716 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 130.5674 

        Ovocné sady (ha) 0.8668 

        Trvalé trávní porosty (ha) 872.7377 

        Zemědělská půda (ha) 1678.2435 

        Lesní půda (ha) 3110.5513 
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        Vodní plochy (ha) 34.8614 

        Zastavěné plochy (ha) 98.5362 

        Ostatní plochy (ha) 663.6634 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 2968 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 83 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 434 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 337 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 104 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

1240 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 464 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 73 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 232 

        Státní organizace - počet subjektů 22 

        Akciové společnosti - počet subjektů 6 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 200 

        Družstevní organizace - počet subjektů 2 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 2220 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 45 

        Svobodná povolání - počet subjektů 101 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 371 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 2 

        Stálá kina 1 

        Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1 

        Sakrální stavba 5 

        Hřbitov 5 

        Smuteční síň 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1232 

        Nadmořská výška (m n.m.) 666 

        Katastrální plocha (ha) 5586 

        Počet katastrů 9 

        Počet územně technických jednotek 9 

        Počet částí obce 9 
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Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 111 

        Muži (z narození celkem) 64 

        Ženy (z narození celkem) 47 

        Zemřelí celkem 121 

        Muži (ze zemřelí celkem) 70 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 51 

        Přirozený přírůstek celkem -10 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -6 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -4 

        Přistěhovalí celkem 368 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 171 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 197 

        Vystěhovalí celkem 410 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 186 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 224 

        Saldo migrace celkem -42 

        Muži (ze salda migrace celkem) -15 

        Ženy (ze salda migrace celkem) -27 

        Přírůstek/úbytek celkem -52 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -21 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -31 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 12814 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 6216 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 6598 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 2028 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 4404 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 4305 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 12797 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 6232 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 6565 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 4 

        Pojišťovny a jejich úřadovny 3 

        Finanční úřady 1 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 5 

        Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 3 

        Gymnázium 1 

        Střední odborná škola (vč.zdravotnické) 1 

        Škola speciální 4 
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        Základní umělecká škola 1 

        Dětský domov 1 

  

Sociální oblast (údaje roku 2004) 

        Ústavy sociální péče pro mládež 1 

        Domy s pečovatelskou službou 1 

        Úřad práce - počet úřadoven 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Koupaliště a bazény  1 

        - z toho kryté bazény 1 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 3 

        Tělocvičny (vč. školních) 7 

        Stadiony otevřené 2 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 4 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 2 

        Poštovní směrovací číslo 35201 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Hasičský záchranný sbor (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) 1 

        Městská, obecní policie (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Skládka tuhých dom.odpadů (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Léčebna pro dlouhodobě nemocné 1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 6 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 3 

        Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 8 

        Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 2 

        Samostatná ordinace lékaře specialisty 4 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 4 

        Ostatní samostatná zařízení 8 

        Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 2 

        Zařízení lékárenské péče  3 

        Dětský domov 1 
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Podhradí 
Název obce: Podhradí, Kód obce: 538817, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  166 

z toho ženy  82 

Muži 

svobodní  38 

ženatí  34 

rozvedení  8 

ovdovělí  3 

nezjištěno  1 

Ženy 

svobodné  31 

vdané  36 

rozvedené  6 

ovdovělé  7 

nezjištěno  2 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  166 

v tom ve věku 

0-4  11 

5-14  17 

15-19  15 

20-29  29 

30-39  21 

40-49  31 

50-59  16 

60-64  11 

65-74  10 

75+nezj.  5 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  138 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  1 

základní vč. neukončeného  43 

vyučení a stř. odborné bez mat.  57 

úplné střední s maturitou  25 

vyšší odborné a nástavbové  3 

vysokoškolské  2 

nezjištěné vzdělání  7 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  166 

z toho 
národnost 

česká  130 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  14 

romská  0 

polská  1 

německá  10 

ukrajinská  1 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  166 

Věřící  53 

z toho 

církev římskokatolická  29 

církev českosl. husitská  4 

českobratrská církev evangel.  6 

pravoslavná církev  5 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  86 

Nezjištěné vyznání  27 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  166 

Ekonomicky aktivní celkem  87 

v tom 

zaměstnaní  82 

z toho 
pracuj. důchodci  2 

ženy na mat. dov.  1 

nezaměstnaní  5 

Ekonomicky neaktivní celkem  79 

z toho 
nepracuj. důchodci  30 

žáci, studenti, učni  29 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  166 

Ekonomicky aktivní celkem  87 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  4 

průmysl  25 

stavebnictví  7 

obchod,opravy motor. vozidel  6 

doprava, pošty a telekomunikace  2 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  6 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  6 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  62 

z toho 

v rámci obce  2 

v rámci okresu  57 

v rámci kraje  0 

do jiného kraje  2 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  49 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  23 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  54 

v tom 
s 1 HD  50 

se 2+ HD  4 

Hospodařící domácnosti  61 

v tom 
s 1 CD  60 

se 2+ CD  1 

Cenzové domácnosti  64 

v tom 

úplné rodiny  37 

z toho se závisl. dětmi  17 

neúplné rodiny  7 

z toho se závisl. dětmi  7 

nerodinné domácnosti  2 

domácnosti jednotlivců  18 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  66 

z toho domy obydlené  51 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  45 

bytové domy   2 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  47 

obce, státu  1 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  13 

1920-1945  25 

1946-1980  3 

1981-2001  8 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  51 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  47 

3-4  4 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  2 

vodovodem  49 

plynem  8 

ústředním topením  37 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  73 

v 
tom 

byty obydlené  54 

z toho 
v rodin. domech  49 

v bytov. domech  2 

byty neobydlené v obydl. 
domech  4 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  15 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  8 

slouží k rekreaci  3 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  54 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  41 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  1 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  5 

2 místnosti  9 

3 místnosti  19 

4 místnosti  8 

5+ místností  9 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  54 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  6 

vodovod v bytě  52 

vlastní splachov.záchod  39 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 41 

ústřední topení  39 

etážové topení  2 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,02 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 1,04 

obytné plochy na byt  66,56 

obytné plochy na osobu  20,42 

obytných místn. na byt  3,14 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 538817  -  Podhradí  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 636.2106 

        Orná půda (ha) 39.9670 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 4.0286 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 231.3803 

        Zemědělská půda (ha) 275.3759 

        Lesní půda (ha) 294.0821 

        Vodní plochy (ha) 4.7148 

        Zastavěné plochy (ha) 6.4941 

        Ostatní plochy (ha) 55.5437 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 47 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 7 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 3 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 11 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 2 
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Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

17 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 1 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 5 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 3 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 36 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 0 

        Svobodná povolání - počet subjektů 1 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 6 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1288 

        Nadmořská výška (m n.m.) 562 

        Katastrální plocha (ha) 636 

        Počet katastrů 1 

        Počet územně technických jednotek 1 

        Počet částí obce 1 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 2 

        Muži (z narození celkem) 1 

        Ženy (z narození celkem) 1 

        Zemřelí celkem 0 

        Muži (ze zemřelí celkem) 0 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 0 

        Přirozený přírůstek celkem 2 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Přistěhovalí celkem 1 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 1 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 0 

        Vystěhovalí celkem 12 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 7 
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        Ženy (z vystěhovalí celkem) 5 

        Saldo migrace celkem -11 

        Muži (ze salda migrace celkem) -6 

        Ženy (ze salda migrace celkem) -5 

        Přírůstek/úbytek celkem -9 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -5 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -4 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 130 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 68 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 62 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 17 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 39 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 47 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 133 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 68 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 65 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 35123 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

 
 
 

Krásná 
Název obce: Krásná, Kód obce: 538795, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  430 

z toho ženy  198 

Muži 

svobodní  111 

ženatí  95 

rozvedení  18 

ovdovělí  8 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  70 

vdané  94 

rozvedené  10 

ovdovělé  24 

nezjištěno  0 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  430 

v tom ve věku 

0-4  18 

5-14  33 

15-19  31 

20-29  91 

30-39  45 

40-49  76 

50-59  69 

60-64  17 

65-74  29 

75+nezj.  21 
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3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  379 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  3 

základní vč. neukončeného  133 

vyučení a stř. odborné bez mat.  158 

úplné střední s maturitou  68 

vyšší odborné a nástavbové  3 

vysokoškolské  7 

nezjištěné vzdělání  7 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  430 

z toho 
národnost 

česká  368 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  44 

romská  0 

polská  0 

německá  8 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  430 

Věřící  111 

z toho 

církev římskokatolická  86 

církev českosl. husitská  3 

českobratrská církev evangel.  5 

pravoslavná církev  1 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  5 

Bez vyznání  312 

Nezjištěné vyznání  7 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  430 

Ekonomicky aktivní celkem  235 

v tom 

zaměstnaní  208 

z toho 
pracuj. důchodci  8 

ženy na mat. dov.  4 

nezaměstnaní  27 

Ekonomicky neaktivní celkem  194 

z toho 
nepracuj. důchodci  96 

žáci, studenti, učni  62 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  430 

Ekonomicky aktivní celkem  235 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  4 

průmysl  109 

stavebnictví  13 

obchod,opravy motor. vozidel  18 

doprava, pošty a telekomunikace  10 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  23 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  12 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  189 

z toho 

v rámci obce  36 

v rámci okresu  140 

v rámci kraje  4 

do jiného kraje  4 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  135 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  42 
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9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  149 

v tom 
s 1 HD  132 

se 2+ HD  17 

Hospodařící domácnosti  168 

v tom 
s 1 CD  164 

se 2+ CD  4 

Cenzové domácnosti  172 

v tom 

úplné rodiny  107 

z toho se závisl. dětmi  46 

neúplné rodiny  16 

z toho se závisl. dětmi  7 

nerodinné domácnosti  7 

domácnosti jednotlivců  42 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  139 

z toho domy obydlené  129 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  122 

bytové domy   4 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých osob  122 

obce, státu  2 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  33 

1920-1945  66 

1946-1980  9 

1981-2001  21 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  129 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  120 

3-4  9 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  4 

vodovodem  124 

plynem  82 

ústředním topením  106 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  165 

v 
tom 

byty obydlené  149 

z toho 
v rodin. domech  125 

v bytov. domech  21 

byty neobydlené v obydl. domech  6 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  10 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  0 

slouží k rekreaci  1 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  149 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  119 

v osobním vlastnictví  12 

nájemní  11 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  9 

2 místnosti  30 

3 místnosti  46 

4 místnosti  39 

5+ místností  24 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně 
bydlení  

Obydlené byty úhrnem  149 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  89 

vodovod v bytě  142 

vlastní splachov.záchod  132 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 136 

ústřední topení  100 

etážové topení  7 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,89 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,87 

obytné plochy na byt  63,43 

obytné plochy na osobu  21,83 

obytných místn. na byt  3,32 
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Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 538795  -  Krásná  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka městské hromadné dopravy (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 2184.6770 

        Orná půda (ha) 520.0306 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 14.4976 

        Ovocné sady (ha) 1.7779 

        Trvalé trávní porosty (ha) 288.7032 

        Zemědělská půda (ha) 825.0093 

        Lesní půda (ha) 1136.6765 

        Vodní plochy (ha) 31.8602 

        Zastavěné plochy (ha) 10.1288 

        Ostatní plochy (ha) 181.0022 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 103 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 8 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 14 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 11 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 5 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

45 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 7 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 12 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 1 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 11 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 77 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 3 

        Svobodná povolání - počet subjektů 2 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 9 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1395 
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        Nadmořská výška (m n.m.) 643 

        Katastrální plocha (ha) 2185 

        Počet katastrů 3 

        Počet územně technických jednotek 3 

        Počet částí obce 2 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 3 

        Muži (z narození celkem) 0 

        Ženy (z narození celkem) 3 

        Zemřelí celkem 4 

        Muži (ze zemřelí celkem) 3 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 1 

        Přirozený přírůstek celkem -1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -3 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 2 

        Přistěhovalí celkem 32 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 16 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 16 

        Vystěhovalí celkem 9 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 7 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 2 

        Saldo migrace celkem 23 

        Muži (ze salda migrace celkem) 9 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 14 

        Přírůstek/úbytek celkem 22 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 6 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 16 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 440 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 234 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 206 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 61 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 140 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 162 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 421 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 227 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 194 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 
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        Poštovní směrovací číslo 35122 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 0 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

 
 

Hranice 
Název obce: Hranice, Kód obce: 554553, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  2266 

z toho ženy  1161 

Muži 

svobodní  483 

ženatí  468 

rozvedení  101 

ovdovělí  46 

nezjištěno  7 

Ženy 

svobodné  421 

vdané  466 

rozvedené  116 

ovdovělé  150 

nezjištěno  8 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  2266 

v tom ve věku 

0-4  103 

5-14  309 

15-19  143 

20-29  368 

30-39  301 

40-49  323 

50-59  291 

60-64  113 

65-74  201 

75+nezj.  114 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  1854 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  10 

základní vč. neukončeného  726 

vyučení a stř. odborné bez mat.  779 

úplné střední s maturitou  247 

vyšší odborné a nástavbové  5 

vysokoškolské  44 

nezjištěné vzdělání  43 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  2266 

z toho 
národnost 

česká  1810 

moravská  4 

slezská  0 

slovenská  226 

romská  2 

polská  7 

německá  120 

ukrajinská  15 

vietnamská  2 
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5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  2266 

Věřící  481 

z toho 

církev římskokatolická  303 

církev českosl. husitská  3 

českobratrská církev evangel.  96 

pravoslavná církev  16 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  14 

Bez vyznání  1573 

Nezjištěné vyznání  212 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  2266 

Ekonomicky aktivní celkem  1184 

v tom 

zaměstnaní  1099 

z toho 
pracuj. důchodci  43 

ženy na mat. dov.  16 

nezaměstnaní  85 

Ekonomicky neaktivní celkem  1061 

z toho 
nepracuj. důchodci  497 

žáci, studenti, učni  360 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  21 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  2266 

Ekonomicky aktivní celkem  1184 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  34 

průmysl  612 

stavebnictví  41 

obchod,opravy motor. vozidel  45 

doprava, pošty a telekomunikace  44 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  55 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  38 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  984 

z toho 

v rámci obce  658 

v rámci okresu  203 

v rámci kraje  6 

do jiného kraje  33 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  193 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  50 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  834 

v tom 
s 1 HD  766 

se 2+ HD  68 

Hospodařící domácnosti  922 

v tom 
s 1 CD  916 

se 2+ CD  6 

Cenzové domácnosti  928 

v tom 

úplné rodiny  504 

z toho se závisl. dětmi  237 

neúplné rodiny  121 

z toho se závisl. dětmi  78 

nerodinné domácnosti  13 

domácnosti jednotlivců  290 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  509 

z toho domy obydlené  427 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  352 

bytové domy   65 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  342 

obce, státu  28 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  79 

1920-1945  180 

1946-1980  81 

1981-2001  74 
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11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  427 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  351 

3-4  71 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  152 

vodovodem  408 

plynem  31 

ústředním topením  319 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  933 

v 
tom 

byty obydlené  834 

z toho 
v rodin. domech  385 

v bytov. domech  438 

byty neobydlené v obydl. 
domech  17 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  82 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  4 

slouží k rekreaci  27 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  834 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  337 

v osobním vlastnictví  198 

nájemní  245 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  97 

2 místnosti  289 

3 místnosti  245 

4 místnosti  122 

5+ místností  65 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  834 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  25 

vodovod v bytě  809 

vlastní splachov.záchod  778 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 783 

ústřední topení  612 

etážové topení  21 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,63 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,97 

obytné plochy na byt  51,59 

obytné plochy na osobu  19,24 

obytných místn. na byt  2,75 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554553  -  Hranice  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 3179.5220 

        Orná půda (ha) 104.1167 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 47.1319 

        Ovocné sady (ha) 4.6785 

        Trvalé trávní porosty (ha) 1422.9170 

        Zemědělská půda (ha) 1578.8441 

        Lesní půda (ha) 1284.6471 
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        Vodní plochy (ha) 37.7291 

        Zastavěné plochy (ha) 32.2958 

        Ostatní plochy (ha) 246.0059 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 381 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 30 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 65 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 59 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 13 

        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

120 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 63 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 2 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 8 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 21 

        Státní organizace - počet subjektů 3 

        Akciové společnosti - počet subjektů 1 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 34 

        Družstevní organizace - počet subjektů 1 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 278 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 16 

        Svobodná povolání - počet subjektů 13 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 35 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 2 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1555 

        Nadmořská výška (m n.m.) 575 

        Katastrální plocha (ha) 3180 

        Počet katastrů 4 

        Počet územně technických jednotek 4 

        Počet částí obce 4 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 14 

        Muži (z narození celkem) 8 

        Ženy (z narození celkem) 6 
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        Zemřelí celkem 29 

        Muži (ze zemřelí celkem) 16 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 13 

        Přirozený přírůstek celkem -15 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -8 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -7 

        Přistěhovalí celkem 72 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 40 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 32 

        Vystěhovalí celkem 53 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 23 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 30 

        Saldo migrace celkem 19 

        Muži (ze salda migrace celkem) 17 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 2 

        Přírůstek/úbytek celkem 4 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 9 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -5 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 2272 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 1097 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 1175 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 331 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 723 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 756 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 2266 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 1091 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 1175 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

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

  

Sociální oblast (údaje roku 2004) 

        Domovy důchodců  1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 
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        Poštovní směrovací číslo 35124 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) 0 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 1 

        Zařízení lékárenské péče  1 

 

Vojtanov 
Název obce: Vojtanov, Kód obce: 539074, NUTS 4: CZ0411  

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  192 

z toho ženy  86 

Muži 

svobodní  50 

ženatí  43 

rozvedení  9 

ovdovělí  3 

nezjištěno  1 

Ženy 

svobodné  26 

vdané  37 

rozvedené  13 

ovdovělé  9 

nezjištěno  1 
 

2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  192 

v tom ve věku 

0-4  11 

5-14  23 

15-19  10 

20-29  33 

30-39  29 

40-49  29 

50-59  27 

60-64  9 

65-74  16 

75+nezj.  5 
 

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  158 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  0 

základní vč. neukončeného  54 

vyučení a stř. odborné bez mat.  61 

úplné střední s maturitou  28 

vyšší odborné a nástavbové  1 

vysokoškolské  5 

nezjištěné vzdělání  9 
 

4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  192 

z toho 
národnost 

česká  167 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  11 

romská  0 

polská  0 

německá  2 

ukrajinská  3 

vietnamská  3 
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5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  192 

Věřící  44 

z toho 

církev římskokatolická  31 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  1 

pravoslavná církev  9 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  121 

Nezjištěné vyznání  27 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  192 

Ekonomicky aktivní celkem  100 

v tom 

zaměstnaní  95 

z toho 
pracuj. důchodci  2 

ženy na mat. dov.  6 

nezaměstnaní  5 

Ekonomicky neaktivní celkem  84 

z toho 
nepracuj. důchodci  39 

žáci, studenti, učni  26 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  8 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  192 

Ekonomicky aktivní celkem  100 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  4 

průmysl  22 

stavebnictví  7 

obchod,opravy motor. vozidel  2 

doprava, pošty a telekomunikace  13 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  7 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  3 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  72 

z toho 

v rámci obce  19 

v rámci okresu  47 

v rámci kraje  2 

do jiného kraje  0 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  43 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  15 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  66 

v tom 
s 1 HD  52 

se 2+ HD  14 

Hospodařící domácnosti  83 

v tom 
s 1 CD  83 

se 2+ CD  0 

Cenzové domácnosti  83 

v tom 

úplné rodiny  38 

z toho se závisl. dětmi  17 

neúplné rodiny  7 

z toho se závisl. dětmi  5 

nerodinné domácnosti  5 

domácnosti jednotlivců  33 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  62 

z toho domy obydlené  50 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  41 

bytové domy   3 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  43 

obce, státu  6 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  21 

1920-1945  9 

1946-1980  12 

1981-2001  6 
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11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  50 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  45 

3-4  5 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  1 

vodovodem  48 

plynem  13 

ústředním topením  45 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  86 

v 
tom 

byty obydlené  66 

z toho 
v rodin. domech  42 

v bytov. domech  15 

byty neobydlené v obydl. domech  3 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  17 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  0 

slouží k rekreaci  6 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  66 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  41 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  22 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  7 

2 místnosti  20 

3 místnosti  12 

4 místnosti  10 

5+ místností  12 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  66 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  3 

vodovod v bytě  64 

vlastní splachov.záchod  63 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 62 

ústřední topení  54 

etážové topení  3 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,88 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,99 

obytné plochy na byt  65,1 

obytné plochy na osobu  20,9 

obytných místn. na byt  3,15 
 

 
 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 539074  -  Vojtanov  

 Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka dálkové linky (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 1019.1598 

        Orná půda (ha) 470.0471 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 4.6220 

        Ovocné sady (ha) 1.3694 

        Trvalé trávní porosty (ha) 156.0533 

        Zemědělská půda (ha) 632.0918 

        Lesní půda (ha) 261.7302 
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        Vodní plochy (ha) 21.7030 

        Zastavěné plochy (ha) 6.2483 

        Ostatní plochy (ha) 97.3865 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 60 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 5 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 8 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 7 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1 

        Obchod, prodej a opravy mot. vozidel a spotř. zboží a pohostinství - počet podn. 
subjektů 

24 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 11 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 3 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 4 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 41 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 3 

        Svobodná povolání - počet subjektů 1 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 11 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1299 

        Nadmořská výška (m n.m.) 518 

        Katastrální plocha (ha) 1019 

        Počet katastrů 3 

        Počet územně technických jednotek 3 

        Počet částí obce 4 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 1 

        Muži (z narození celkem) 0 

        Ženy (z narození celkem) 1 

        Zemřelí celkem 1 

        Muži (ze zemřelí celkem) 1 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 0 

        Přirozený přírůstek celkem 0 
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        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Přistěhovalí celkem 7 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 2 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 5 

        Vystěhovalí celkem 8 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 3 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 5 

        Saldo migrace celkem -1 

        Muži (ze salda migrace celkem) -1 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 0 

        Přírůstek/úbytek celkem -1 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -2 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 1 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 216 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 122 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 94 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 34 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 58 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 84 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 219 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 123 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 96 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1 

        Pojišťovny a jejich úřadovny 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 35133 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) 0 

        Detašované pracoviště policie (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 
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Nebanice 
Název obce: Nebanice, Kód obce: 554693, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  311 

z toho ženy  166 

Muži 

svobodní  67 

ženatí  61 

rozvedení  14 

ovdovělí  2 

nezjištěno  1 

Ženy 

svobodné  72 

vdané  60 

rozvedené  14 

ovdovělé  19 

nezjištěno  1 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  311 

v tom ve věku 

0-4  18 

5-14  48 

15-19  21 

20-29  52 

30-39  48 

40-49  47 

50-59  46 

60-64  11 

65-74  14 

75+nezj.  6 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  245 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  3 

základní vč. neukončeného  87 

vyučení a stř. odborné bez mat.  107 

úplné střední s maturitou  37 

vyšší odborné a nástavbové  3 

vysokoškolské  5 

nezjištěné vzdělání  3 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  311 

z toho 
národnost 

česká  268 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  24 

romská  0 

polská  1 

německá  9 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  311 

Věřící  48 

z toho 

církev římskokatolická  45 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  0 

pravoslavná církev  0 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  226 

Nezjištěné vyznání  37 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  311 

Ekonomicky aktivní celkem  168 

v tom 

zaměstnaní  142 

z toho 
pracuj. důchodci  2 

ženy na mat. dov.  2 

nezaměstnaní  26 

Ekonomicky neaktivní celkem  142 

z toho 
nepracuj. důchodci  47 

žáci, studenti, učni  57 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  311 

Ekonomicky aktivní celkem  168 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  26 

průmysl  36 

stavebnictví  15 

obchod,opravy motor. vozidel  20 

doprava, pošty a telekomunikace  10 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  9 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  10 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  134 

z toho 

v rámci obce  23 

v rámci okresu  88 

v rámci kraje  10 

do jiného kraje  4 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  97 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  54 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  104 

v tom 
s 1 HD  93 

se 2+ HD  11 

Hospodařící domácnosti  123 

v tom 
s 1 CD  120 

se 2+ CD  3 

Cenzové domácnosti  126 

v tom 

úplné rodiny  61 

z toho se závisl. dětmi  30 

neúplné rodiny  22 

z toho se závisl. dětmi  18 

nerodinné domácnosti  1 

domácnosti jednotlivců  42 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  57 

z toho domy obydlené  53 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  39 

bytové domy   11 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  41 

obce, státu  4 

SBD  4 

domy 
postavené 

do 1919  9 

1920-1945  9 

1946-1980  23 

1981-2001  11 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  53 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  45 

3-4  8 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  34 

vodovodem  53 

plynem  25 

ústředním topením  36 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  112 

v 
tom 

byty obydlené  104 

z toho 
v rodin. domech  41 

v bytov. domech  60 

byty neobydlené v obydl. 
domech  1 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  7 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  2 

slouží k rekreaci  0 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  104 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  35 

v osobním vlastnictví  21 

nájemní  28 

člena bytového družstva  14 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  14 

2 místnosti  24 

3 místnosti  43 

4 místnosti  17 

5+ místností  6 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  104 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  66 

vodovod v bytě  104 

vlastní splachov.záchod  104 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 102 

ústřední topení  55 

etážové topení  31 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,88 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 1,02 

obytné plochy na byt  53,12 

obytné plochy na osobu  18,47 

obytných místn. na byt  2,81 
 

 
 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554693  -  Nebanice  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 938.8349 

        Orná půda (ha) 538.1792 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 4.8816 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 266.1139 

        Zemědělská půda (ha) 809.1747 

        Lesní půda (ha) 6.4313 

        Vodní plochy (ha) 32.3990 

        Zastavěné plochy (ha) 7.1491 

        Ostatní plochy (ha) 83.6808 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 78 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 5 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 11 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 10 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 3 
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Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

25 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 18 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 5 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 1 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 3 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 58 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 2 

        Svobodná povolání - počet subjektů 4 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 9 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1392 

        Nadmořská výška (m n.m.) 423 

        Katastrální plocha (ha) 939 

        Počet katastrů 4 

        Počet územně technických jednotek 4 

        Počet částí obce 2 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 3 

        Muži (z narození celkem) 0 

        Ženy (z narození celkem) 3 

        Zemřelí celkem 2 

        Muži (ze zemřelí celkem) 1 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 1 

        Přirozený přírůstek celkem 1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 2 

        Přistěhovalí celkem 14 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 9 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 5 

        Vystěhovalí celkem 18 
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        Muži (z vystěhovalí celkem) 8 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 10 

        Saldo migrace celkem -4 

        Muži (ze salda migrace celkem) 1 

        Ženy (ze salda migrace celkem) -5 

        Přírůstek/úbytek celkem -3 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 0 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -3 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 288 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 132 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 156 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 43 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 110 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 100 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 285 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 130 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 155 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 35002 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 
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Odrava 
Název obce: Odrava, Kód obce: 539554, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  198 

z toho ženy  96 

Muži 

svobodní  39 

ženatí  45 

rozvedení  10 

ovdovělí  7 

nezjištěno  1 

Ženy 

svobodné  32 

vdané  47 

rozvedené  5 

ovdovělé  12 

nezjištěno  0 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  198 

v tom ve věku 

0-4  9 

5-14  18 

15-19  11 

20-29  33 

30-39  28 

40-49  23 

50-59  35 

60-64  12 

65-74  18 

75+nezj.  11 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  171 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  2 

základní vč. neukončeného  63 

vyučení a stř. odborné bez mat.  72 

úplné střední s maturitou  28 

vyšší odborné a nástavbové  0 

vysokoškolské  6 

nezjištěné vzdělání  0 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  198 

z toho 
národnost 

česká  181 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  10 

romská  0 

polská  0 

německá  1 

ukrajinská  4 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  198 

Věřící  52 

z toho 

církev římskokatolická  44 

církev českosl. husitská  2 

českobratrská církev evangel.  2 

pravoslavná církev  1 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  145 

Nezjištěné vyznání  1 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  198 

Ekonomicky aktivní celkem  113 

v tom 

zaměstnaní  97 

z toho 
pracuj. důchodci  3 

ženy na mat. dov.  4 

nezaměstnaní  16 

Ekonomicky neaktivní celkem  85 

z toho 
nepracuj. důchodci  46 

žáci, studenti, učni  24 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  198 

Ekonomicky aktivní celkem  113 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  16 

průmysl  25 

stavebnictví  8 

obchod,opravy motor. vozidel  11 

doprava, pošty a telekomunikace  7 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  9 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  9 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  84 

z toho 

v rámci obce  12 

v rámci okresu  61 

v rámci kraje  3 

do jiného kraje  2 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  62 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  23 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  74 

v tom 
s 1 HD  69 

se 2+ HD  5 

Hospodařící domácnosti  80 

v tom 
s 1 CD  77 

se 2+ CD  3 

Cenzové domácnosti  83 

v tom 

úplné rodiny  47 

z toho se závisl. dětmi  13 

neúplné rodiny  13 

z toho se závisl. dětmi  4 

nerodinné domácnosti  1 

domácnosti jednotlivců  22 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  82 

z toho domy obydlené  66 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  65 

bytové domy   1 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  59 

obce, státu  1 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  24 

1920-1945  21 

1946-1980  17 

1981-2001  4 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  66 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  65 

3-4  1 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  0 

vodovodem  63 

plynem  20 

ústředním topením  50 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  93 

v 
tom 

byty obydlené  74 

z toho 
v rodin. domech  72 

v bytov. domech  2 

byty neobydlené v obydl. 
domech  3 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  16 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  0 

slouží k rekreaci  10 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  74 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  48 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  20 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  5 

2 místnosti  13 

3 místnosti  30 

4 místnosti  14 

5+ místností  12 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  74 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  21 

vodovod v bytě  71 

vlastní splachov.záchod  68 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 70 

ústřední topení  54 

etážové topení  1 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,68 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,79 

obytné plochy na byt  74,61 

obytné plochy na osobu  27,88 

obytných místn. na byt  3,38 
 

 
 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 539554  -  Odrava  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 1264.8352 

        Orná půda (ha) 738.6995 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 11.0267 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 137.5108 

        Zemědělská půda (ha) 887.2370 

        Lesní půda (ha) 162.4539 

        Vodní plochy (ha) 35.4882 

        Zastavěné plochy (ha) 11.6697 

        Ostatní plochy (ha) 167.9864 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 62 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 13 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 10 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 7 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 3 
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Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

24 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 3 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 1 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 1 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 2 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 45 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 8 

        Svobodná povolání - počet subjektů 0 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 6 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1370 

        Nadmořská výška (m n.m.) 422 

        Katastrální plocha (ha) 1265 

        Počet katastrů 5 

        Počet územně technických jednotek 5 

        Počet částí obce 5 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 1 

        Muži (z narození celkem) 0 

        Ženy (z narození celkem) 1 

        Zemřelí celkem 2 

        Muži (ze zemřelí celkem) 2 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 0 

        Přirozený přírůstek celkem -1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -2 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Přistěhovalí celkem 3 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 2 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 1 

        Vystěhovalí celkem 16 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 8 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 8 
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        Saldo migrace celkem -13 

        Muži (ze salda migrace celkem) -6 

        Ženy (ze salda migrace celkem) -7 

        Přírůstek/úbytek celkem -14 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -8 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -6 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 198 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 100 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 98 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 30 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 65 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 65 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 205 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 104 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 101 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35002 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

 
 

Tuřany 
Název obce: Tuřany, Kód obce: 539619, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  109 

z toho ženy  57 

Muži 

svobodní  24 

ženatí  19 

rozvedení  5 

ovdovělí  4 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  29 

vdané  19 

rozvedené  4 

ovdovělé  5 

nezjištěno  0 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  109 

v tom ve věku 

0-4  7 

5-14  20 

15-19  9 

20-29  17 

30-39  12 

40-49  17 

50-59  13 

60-64  3 

65-74  9 

75+nezj.  2 
 

 
 



Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21) 

, fax:354 4349 83-4,  e-mail:  mprojekt@mprojekt.cz,  www.mprojekt.cz,  nám. Kr.Jiřího 5, 350 01 Cheb 

 
114 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  82 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  1 

základní vč. neukončeného  35 

vyučení a stř. odborné bez mat.  31 

úplné střední s maturitou  10 

vyšší odborné a nástavbové  2 

vysokoškolské  3 

nezjištěné vzdělání  0 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  109 

z toho 
národnost 

česká  102 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  1 

romská  0 

polská  0 

německá  1 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  109 

Věřící  15 

z toho 

církev římskokatolická  13 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  1 

pravoslavná církev  0 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  94 

Nezjištěné vyznání  0 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  109 

Ekonomicky aktivní celkem  53 

v tom 

zaměstnaní  47 

z toho 
pracuj. důchodci  3 

ženy na mat. dov.  2 

nezaměstnaní  6 

Ekonomicky neaktivní celkem  55 

z toho 
nepracuj. důchodci  16 

žáci, studenti, učni  24 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  109 

Ekonomicky aktivní celkem  53 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  9 

průmysl  20 

stavebnictví  2 

obchod,opravy motor. vozidel  4 

doprava, pošty a telekomunikace  1 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  2 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  4 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  37 

z toho 

v rámci obce  5 

v rámci okresu  24 

v rámci kraje  6 

do jiného kraje  0 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  30 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21) 

, fax:354 4349 83-4,  e-mail:  mprojekt@mprojekt.cz,  www.mprojekt.cz,  nám. Kr.Jiřího 5, 350 01 Cheb 

 
115 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  36 

v tom 
s 1 HD  33 

se 2+ HD  3 

Hospodařící domácnosti  39 

v tom 
s 1 CD  37 

se 2+ CD  2 

Cenzové domácnosti  41 

v tom 

úplné rodiny  22 

z toho se závisl. dětmi  14 

neúplné rodiny  7 

z toho se závisl. dětmi  5 

nerodinné domácnosti  1 

domácnosti jednotlivců  11 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  40 

z toho domy obydlené  31 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  29 

bytové domy   0 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých osob  24 

obce, státu  5 

SBD  1 

domy 
postavené 

do 1919  6 

1920-1945  2 

1946-1980  15 

1981-2001  7 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  31 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  30 

3-4  1 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  8 

vodovodem  29 

plynem  3 

ústředním topením  24 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  45 

v tom 

byty obydlené  36 

z toho 
v rodin. domech  30 

v bytov. domech  0 

byty neobydlené v obydl. domech  0 

byty neobydlené v neobydl.domech  9 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  0 

slouží k rekreaci  6 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  36 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  21 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  8 

člena bytového družstva  1 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  4 

2 místnosti  7 

3 místnosti  8 

4 místnosti  10 

5+ místností  7 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  36 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  3 

vodovod v bytě  34 

vlastní splachov.záchod  34 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 33 

ústřední topení  26 

etážové topení  3 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,03 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,92 

obytné plochy na byt  64,25 

obytné plochy na osobu  21,22 

obytných místn. na byt  3,28 
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Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 539619  -  Tuřany  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 611.098
1 

        Orná půda (ha) 317.486
2 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 4.2479 

        Ovocné sady (ha) 0.9459 

        Trvalé trávní porosty (ha) 123.522
0 

        Zemědělská půda (ha) 446.202
0 

        Lesní půda (ha) 71.0357 

        Vodní plochy (ha) 13.9102 

        Zastavěné plochy (ha) 11.2180 

        Ostatní plochy (ha) 68.7322 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 31 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 2 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 3 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 3 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

10 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 7 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 1 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 3 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 2 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 24 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 1 

        Svobodná povolání - počet subjektů 1 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 3 
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Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1352 

        Nadmořská výška (m n.m.) 445 

        Katastrální plocha (ha) 611 

        Počet katastrů 2 

        Počet územně technických jednotek 2 

        Počet částí obce 3 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 1 

        Muži (z narození celkem) 1 

        Ženy (z narození celkem) 0 

        Zemřelí celkem 0 

        Muži (ze zemřelí celkem) 0 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 0 

        Přirozený přírůstek celkem 1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 0 

        Přistěhovalí celkem 5 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 2 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 3 

        Vystěhovalí celkem 12 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 7 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 5 

        Saldo migrace celkem -7 

        Muži (ze salda migrace celkem) -5 

        Ženy (ze salda migrace celkem) -2 

        Přírůstek/úbytek celkem -6 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -4 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -2 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 114 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 55 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 59 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 21 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 39 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 40 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 119 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 59 
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        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 60 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35002 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

  

 

 

Okrouhlá 
Název obce: Okrouhlá, Kód obce: 538922, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  234 

z toho ženy  121 

Muži 

svobodní  53 

ženatí  51 

rozvedení  5 

ovdovělí  4 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  46 

vdané  51 

rozvedené  9 

ovdovělé  15 

nezjištěno  0 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  234 

v tom ve věku 

0-4  14 

5-14  27 

15-19  23 

20-29  40 

30-39  37 

40-49  39 

50-59  20 

60-64  10 

65-74  17 

75+nezj.  7 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  193 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  3 

základní vč. neukončeného  73 

vyučení a stř. odborné bez mat.  83 

úplné střední s maturitou  26 

vyšší odborné a nástavbové  3 

vysokoškolské  3 

nezjištěné vzdělání  2 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  234 

z toho 
národnost 

česká  189 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  41 

romská  0 

polská  0 

německá  1 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
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5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  234 

Věřící  74 

z toho 

církev římskokatolická  66 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  0 

pravoslavná církev  0 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  131 

Nezjištěné vyznání  29 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  234 

Ekonomicky aktivní celkem  121 

v tom 

zaměstnaní  111 

z toho 
pracuj. důchodci  6 

ženy na mat. dov.  2 

nezaměstnaní  10 

Ekonomicky neaktivní celkem  113 

z toho 
nepracuj. důchodci  42 

žáci, studenti, učni  43 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  234 

Ekonomicky aktivní celkem  121 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  21 

průmysl  26 

stavebnictví  16 

obchod,opravy motor. vozidel  10 

doprava, pošty a telekomunikace  6 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  4 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  5 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  107 

z toho 

v rámci obce  42 

v rámci okresu  52 

v rámci kraje  1 

do jiného kraje  3 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  56 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  35 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  78 

v tom 
s 1 HD  70 

se 2+ HD  8 

Hospodařící domácnosti  86 

v tom 
s 1 CD  86 

se 2+ CD  0 

Cenzové domácnosti  86 

v tom 

úplné rodiny  55 

z toho se závisl. dětmi  32 

neúplné rodiny  14 

z toho se závisl. dětmi  5 

nerodinné domácnosti  1 

domácnosti jednotlivců  16 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  54 

z toho domy obydlené  46 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  36 

bytové domy   10 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  27 

obce, státu  0 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  4 

1920-1945  4 

1946-1980  24 

1981-2001  13 
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11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  46 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  43 

3-4  3 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  35 

vodovodem  46 

plynem  0 

ústředním topením  41 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  89 

v 
tom 

byty obydlené  78 

z toho 
v rodin. domech  41 

v bytov. domech  37 

byty neobydlené v obydl. domech  3 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  8 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  2 

slouží k rekreaci  1 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  78 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  26 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  48 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  3 

2 místnosti  46 

3 místnosti  8 

4 místnosti  15 

5+ místností  6 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  78 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  0 

vodovod v bytě  78 

vlastní splachov.záchod  78 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 77 

ústřední topení  69 

etážové topení  4 

průměrný  
počet 

osob na byt  3 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 1,11 

obytné plochy na byt  52,32 

obytné plochy na osobu  17,44 

obytných místn. na byt  2,69 
 

 
 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 538922  -  Okrouhlá  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka dálkové linky (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 1043.3924 

        Orná půda (ha) 626.5270 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 2.7103 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 204.0440 

        Zemědělská půda (ha) 833.2813 

        Lesní půda (ha) 119.8897 
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        Vodní plochy (ha) 12.4460 

        Zastavěné plochy (ha) 6.5528 

        Ostatní plochy (ha) 71.2226 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 47 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 1 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 8 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 12 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 0 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

15 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 5 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 1 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 4 

        Státní organizace - počet subjektů 1 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 5 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 36 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 0 

        Svobodná povolání - počet subjektů 0 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 5 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1299 

        Nadmořská výška (m n.m.) 445 

        Katastrální plocha (ha) 1043 

        Počet katastrů 2 

        Počet územně technických jednotek 2 

        Počet částí obce 2 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 0 

        Muži (z narození celkem) 0 

        Ženy (z narození celkem) 0 

        Zemřelí celkem 4 

        Muži (ze zemřelí celkem) 1 
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        Ženy (ze zemřelí celkem) 3 

        Přirozený přírůstek celkem -4 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -3 

        Přistěhovalí celkem 1 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 1 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 0 

        Vystěhovalí celkem 2 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 0 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 2 

        Saldo migrace celkem -1 

        Muži (ze salda migrace celkem) 1 

        Ženy (ze salda migrace celkem) -2 

        Přírůstek/úbytek celkem -5 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 0 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -5 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 234 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 114 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 120 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 34 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 82 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 80 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 236 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 115 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 121 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35002 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 
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Milíkov 
Název obce: Milíkov, Kód obce: 538906, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  213 

z toho ženy  108 

Muži 

svobodní  48 

ženatí  46 

rozvedení  10 

ovdovělí  1 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  39 

vdané  47 

rozvedené  5 

ovdovělé  17 

nezjištěno  0 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  213 

v tom ve věku 

0-4  10 

5-14  26 

15-19  19 

20-29  28 

30-39  24 

40-49  29 

50-59  36 

60-64  10 

65-74  19 

75+nezj.  12 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  177 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  5 

základní vč. neukončeného  57 

vyučení a stř. odborné bez mat.  77 

úplné střední s maturitou  30 

vyšší odborné a nástavbové  1 

vysokoškolské  4 

nezjištěné vzdělání  3 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  213 

z toho 
národnost 

česká  177 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  28 

romská  0 

polská  0 

německá  3 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  213 

Věřící  52 

z toho 

církev římskokatolická  45 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  0 

pravoslavná církev  6 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  152 

Nezjištěné vyznání  9 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  213 

Ekonomicky aktivní celkem  99 

v tom 

zaměstnaní  89 

z toho 
pracuj. důchodci  3 

ženy na mat. dov.  2 

nezaměstnaní  10 

Ekonomicky neaktivní celkem  111 

z toho 
nepracuj. důchodci  52 

žáci, studenti, učni  39 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  213 

Ekonomicky aktivní celkem  99 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  25 

průmysl  28 

stavebnictví  5 

obchod,opravy motor. vozidel  3 

doprava, pošty a telekomunikace  4 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  3 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  2 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  81 

z toho 

v rámci obce  9 

v rámci okresu  54 

v rámci kraje  4 

do jiného kraje  5 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  60 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  26 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  75 

v tom 
s 1 HD  69 

se 2+ HD  6 

Hospodařící domácnosti  83 

v tom 
s 1 CD  80 

se 2+ CD  3 

Cenzové domácnosti  86 

v tom 

úplné rodiny  52 

z toho se závisl. dětmi  25 

neúplné rodiny  8 

z toho se závisl. dětmi  5 

nerodinné domácnosti  2 

domácnosti jednotlivců  24 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  102 

z toho domy obydlené  63 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  55 

bytové domy   3 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  59 

obce, státu  2 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  20 

1920-1945  16 

1946-1980  12 

1981-2001  13 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  63 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  61 

3-4  2 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  0 

vodovodem  60 

plynem  7 

ústředním topením  43 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  115 

v 
tom 

byty obydlené  75 

z toho 
v rodin. domech  57 

v bytov. domech  13 

byty neobydlené v obydl. 
domech  1 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  39 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  0 

slouží k rekreaci  34 
 

 
 
 
 
 
 
 



Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21) 

, fax:354 4349 83-4,  e-mail:  mprojekt@mprojekt.cz,  www.mprojekt.cz,  nám. Kr.Jiřího 5, 350 01 Cheb 

 
125 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  75 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  51 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  17 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  2 

2 místnosti  17 

3 místnosti  26 

4 místnosti  14 

5+ místností  12 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  75 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  7 

vodovod v bytě  71 

vlastní splachov.záchod  66 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 64 

ústřední topení  51 

etážové topení  3 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,81 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,88 

obytné plochy na byt  71,04 

obytné plochy na osobu  23,91 

obytných místn. na byt  3,38 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 538906  -  Milíkov  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 1947.3004 

        Orná půda (ha) 659.9326 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 12.0791 

        Ovocné sady (ha) 1.4765 

        Trvalé trávní porosty (ha) 444.0794 

        Zemědělská půda (ha) 1117.5676 

        Lesní půda (ha) 655.3239 

        Vodní plochy (ha) 42.1682 

        Zastavěné plochy (ha) 9.7636 

        Ostatní plochy (ha) 122.4771 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 46 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 7 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 3 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 12 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 4 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

12 
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        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 5 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 2 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 2 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 34 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 2 

        Svobodná povolání - počet subjektů 2 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 6 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Sakrální stavba 3 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1311 

        Nadmořská výška (m n.m.) 462 

        Katastrální plocha (ha) 1947 

        Počet katastrů 6 

        Počet územně technických jednotek 6 

        Počet částí obce 5 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 4 

        Muži (z narození celkem) 1 

        Ženy (z narození celkem) 3 

        Zemřelí celkem 2 

        Muži (ze zemřelí celkem) 2 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 0 

        Přirozený přírůstek celkem 2 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 3 

        Přistěhovalí celkem 17 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 9 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 8 

        Vystěhovalí celkem 15 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 9 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 6 
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        Saldo migrace celkem 2 

        Muži (ze salda migrace celkem) 0 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 2 

        Přírůstek/úbytek celkem 4 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -1 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 5 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 220 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 110 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 110 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 33 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 70 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 74 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 214 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 109 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 105 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35002 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

 
 

Lipová 
Název obce: Lipová, Kód obce: 554626, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  
 

Obyvatelstvo celkem  562 

z toho ženy  283 

Muži 

svobodní  114 

ženatí  137 

rozvedení  22 

ovdovělí  6 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  105 

vdané  133 

rozvedené  15 

ovdovělé  30 

nezjištěno  0 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  562 

v tom ve věku 

0-4  26 

5-14  88 

15-19  30 

20-29  88 

30-39  84 

40-49  64 

50-59  103 

60-64  20 

65-74  31 

75+nezj.  28 
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3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  448 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  3 

základní vč. neukončeného  153 

vyučení a stř. odborné bez mat.  208 

úplné střední s maturitou  61 

vyšší odborné a nástavbové  7 

vysokoškolské  12 

nezjištěné vzdělání  4 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  562 

z toho 
národnost 

česká  509 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  37 

romská  1 

polská  0 

německá  4 

ukrajinská  1 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  562 

Věřící  95 

z toho 

církev římskokatolická  83 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  2 

pravoslavná církev  3 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  447 

Nezjištěné vyznání  20 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  562 

Ekonomicky aktivní celkem  291 

v tom 

zaměstnaní  265 

z toho 
pracuj. důchodci  8 

ženy na mat. dov.  4 

nezaměstnaní  26 

Ekonomicky neaktivní celkem  267 

z toho 
nepracuj. důchodci  108 

žáci, studenti, učni  103 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  4 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  562 

Ekonomicky aktivní celkem  291 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  46 

průmysl  69 

stavebnictví  26 

obchod,opravy motor. vozidel  22 

doprava, pošty a telekomunikace  20 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  21 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  22 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  223 

z toho 

v rámci obce  40 

v rámci okresu  166 

v rámci kraje  0 

do jiného kraje  5 

vyjíždějící do zam. denně mimo 
obec 

 154 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  63 
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9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  181 

v tom 
s 1 HD  157 

se 2+ HD  24 

Hospodařící domácnosti  217 

v tom 
s 1 CD  205 

se 2+ CD  12 

Cenzové domácnosti  229 

v tom 

úplné rodiny  131 

z toho se závisl. dětmi  56 

neúplné rodiny  31 

z toho se závisl. dětmi  24 

nerodinné domácnosti  6 

domácnosti jednotlivců  61 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  195 

z toho domy obydlené  153 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  142 

bytové domy   5 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých osob  140 

obce, státu  11 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  24 

1920-1945  29 

1946-1980  65 

1981-2001  33 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  153 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  147 

3-4  5 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  70 

vodovodem  147 

plynem  15 

ústředním topením  110 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  227 

v 
tom 

byty obydlené  181 

z toho 
v rodin. domech  149 

v bytov. domech  26 

byty neobydlené v obydl. domech  3 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  43 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  6 

slouží k rekreaci  14 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  181 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  118 

v osobním vlastnictví  11 

nájemní  31 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  12 

2 místnosti  53 

3 místnosti  52 

4 místnosti  36 

5+ místností  25 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně 
bydlení  

Obydlené byty úhrnem  181 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  11 

vodovod v bytě  173 

vlastní splachov.záchod  171 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 171 

ústřední topení  131 

etážové topení  8 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,97 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,98 

obytné plochy na byt  62,57 

obytné plochy na osobu  20,74 

obytných místn. na byt  3,08 
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Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554626  -  Lipová  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 4579.2572 

        Orná půda (ha) 1820.4433 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 38.9444 

        Ovocné sady (ha) 7.5502 

        Trvalé trávní porosty (ha) 736.9080 

        Zemědělská půda (ha) 2603.8459 

        Lesní půda (ha) 1664.7077 

        Vodní plochy (ha) 27.6328 

        Zastavěné plochy (ha) 29.7065 

        Ostatní plochy (ha) 253.3643 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 161 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 41 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 23 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 17 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 2 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

53 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 15 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 1 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 8 

        Státní organizace - počet subjektů 1 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 9 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 106 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 28 

        Svobodná povolání - počet subjektů 2 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 14 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 
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        Kulturní zařízení ostatní 2 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1785 

        Nadmořská výška (m n.m.) 506 

        Katastrální plocha (ha) 4579 

        Počet katastrů 14 

        Počet územně technických jednotek 14 

        Počet částí obce 9 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 4 

        Muži (z narození celkem) 1 

        Ženy (z narození celkem) 3 

        Zemřelí celkem 3 

        Muži (ze zemřelí celkem) 1 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 2 

        Přirozený přírůstek celkem 1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 0 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Přistěhovalí celkem 39 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 22 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 17 

        Vystěhovalí celkem 22 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 12 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 10 

        Saldo migrace celkem 17 

        Muži (ze salda migrace celkem) 10 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 7 

        Přírůstek/úbytek celkem 18 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 10 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 8 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 613 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 313 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 300 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 114 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 191 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 206 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 595 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 300 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 295 
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Školství (údaje roku 2004) 

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

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35002 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Detašované pracoviště policie (1=ano, 0=ne) 0 

 

Dolní Žandov 
Název obce: Dolní Žandov, Kód obce: 554502, NUTS 4: CZ0411  

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  1187 

z toho ženy  587 

Muži 

svobodní  269 

ženatí  261 

rozvedení  57 

ovdovělí  11 

nezjištěno  2 

Ženy 

svobodné  212 

vdané  256 

rozvedené  52 

ovdovělé  67 

nezjištěno  0 
 

2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  1187 

v tom ve věku 

0-4  48 

5-14  182 

15-19  83 

20-29  212 

30-39  173 

40-49  181 

50-59  151 

60-64  54 

65-74  73 

75+nezj.  30 
 

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  957 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  10 

základní vč. neukončeného  270 

vyučení a stř. odborné bez mat.  394 

úplné střední s maturitou  204 

vyšší odborné a nástavbové  20 

vysokoškolské  42 

nezjištěné vzdělání  17 
 

4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  1187 

z toho 
národnost 

česká  1088 

moravská  2 

slezská  0 

slovenská  56 

romská  1 

polská  1 

německá  11 

ukrajinská  6 

vietnamská  0 
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5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  1187 

Věřící  271 

z toho 

církev římskokatolická  234 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  4 

pravoslavná církev  8 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  4 

Bez vyznání  833 

Nezjištěné vyznání  83 
 

6. Obyvatelstvo podle ekonomické 
aktivity  

Obyvatelstvo celkem  1187 

Ekonomicky aktivní celkem  657 

v tom 

zaměstnaní  599 

z toho 
pracuj. důchodci  17 

ženy na mat. dov.  7 

nezaměstnaní  58 

Ekonomicky neaktivní celkem  524 

z toho 
nepracuj. důchodci  193 

žáci, studenti, učni  220 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  6 
 

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  1187 

Ekonomicky aktivní celkem  657 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  88 

průmysl  148 

stavebnictví  44 

obchod,opravy motor. vozidel  76 

doprava, pošty a telekomunikace  54 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  49 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  58 
 

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  547 

z toho 

v rámci obce  136 

v rámci okresu  327 

v rámci kraje  10 

do jiného kraje  34 

vyjíždějící do zam. denně mimo 
obec 

 322 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  62 
 

9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  406 

v tom 
s 1 HD  355 

se 2+ HD  51 

Hospodařící domácnosti  473 

v tom 
s 1 CD  466 

se 2+ CD  7 

Cenzové domácnosti  480 

v tom 

úplné rodiny  266 

z toho se závisl. dětmi  136 

neúplné rodiny  63 

z toho se závisl. dětmi  36 

nerodinné domácnosti  8 

domácnosti jednotlivců  143 
 

10. Domovní fond  

Domy úhrnem  282 

z toho domy obydlené  240 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  202 

bytové domy   32 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  198 

obce, státu  22 

SBD  5 

domy 
postavené 

do 1919  57 

1920-1945  59 

1946-1980  57 

1981-2001  67 
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11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  240 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  215 

3-4  25 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  63 

vodovodem  237 

plynem  86 

ústředním topením  186 
 

12. Bytový fond  

Byty úhrnem  461 

v 
tom 

byty obydlené  406 

z toho 
v rodin. domech  217 

v bytov. domech  183 

byty neobydlené v obydl. 
domech  12 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  43 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  7 

slouží k rekreaci  20 
 

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání 
a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  406 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  170 

v osobním vlastnictví  24 

nájemní  157 

člena bytového družstva  26 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  25 

2 místnosti  100 

3 místnosti  184 

4 místnosti  53 

5+ místností  37 
 

14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  406 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  112 

vodovod v bytě  403 

vlastní splachov.záchod  390 

vlastní koupelna, 
sprchový kout 

 393 

ústřední topení  316 

etážové topení  32 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,89 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,99 

obytné plochy na byt  55,07 

obytné plochy na osobu  18,7 

obytných místn. na byt  2,98 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554502  -  Dolní Žandov  

Doprava (údaje roku 2004) 

      
  

Zastávka dálkové linky (1=ano, 0=ne) 1 

      
  

Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

      
  

Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

      
  

Celková výměra pozemku (ha) 4132.3018 

      
  

Orná půda (ha) 773.8439 

      
  

Chmelnice (ha) 0.0000 

      
  

Vinice (ha) 0.0000 

      
  

Zahrady (ha) 33.3370 

      
  

Ovocné sady (ha) 4.5850 

      
  

Trvalé trávní porosty (ha) 1008.9344 

      
  

Zemědělská půda (ha) 1820.7003 

      
  

Lesní půda (ha) 1824.8406 
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Vodní plochy (ha) 35.1866 

      
  

Zastavěné plochy (ha) 22.8174 

      
  

Ostatní plochy (ha) 428.7569 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

      
  

Počet podnikatelských subjektů celkem 352 

      
  

Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 43 

      
  

Průmysl - počet podnikatelských subjektů 75 

      
  

Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 65 

      
  

Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 15 

      
  

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

91 

      
  

Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 38 

      
  

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

      
  

Školství a zdravotnictví - počet subjektů 2 

      
  

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 22 

      
  

Státní organizace - počet subjektů 1 

      
  

Akciové společnosti - počet subjektů 1 

      
  

Obchodní společnosti - počet subjektů 17 

      
  

Družstevní organizace - počet subjektů 1 

      
  

Peněžní organizace - počet subjektů 0 

      
  

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 282 

      
  

Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 17 

      
  

Svobodná povolání - počet subjektů 11 

      
  

Ostatní právní formy - počet subjektů 21 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

      
  

Veřejná knihovna vč. poboček 2 

      
  

Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) 1 

      
  

Kulturní zařízení ostatní 1 

      
  

Sakrální stavba 1 

      
  

Hřbitov 2 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

      
  

První písemná zpráva (rok) 1197 

      
  

Nadmořská výška (m n.m.) 540 

      
  

Katastrální plocha (ha) 4132 

      
  

Počet katastrů 6 

      
  

Počet územně technických jednotek 6 

      
  

Počet částí obce 5 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

      
  

Živě narození celkem 8 
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Muži (z narození celkem) 4 

      
  

Ženy (z narození celkem) 4 

      
  

Zemřelí celkem 12 

      
  

Muži (ze zemřelí celkem) 8 

      
  

Ženy (ze zemřelí celkem) 4 

      
  

Přirozený přírůstek celkem -4 

      
  

Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -4 

      
  

Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 0 

      
  

Přistěhovalí celkem 34 

      
  

Muži (z přistěhovalí celkem) 17 

      
  

Ženy (z přistěhovalí celkem) 17 

      
  

Vystěhovalí celkem 40 

      
  

Muži (z vystěhovalí celkem) 18 

      
  

Ženy (z vystěhovalí celkem) 22 

      
  

Saldo migrace celkem -6 

      
  

Muži (ze salda migrace celkem) -1 

      
  

Ženy (ze salda migrace celkem) -5 

      
  

Přírůstek/úbytek celkem -10 

      
  

Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -5 

      
  

Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -5 

      
  

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1194 

      
  

Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 597 

      
  

Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 597 

      
  

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 186 

      
  

Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 413 

      
  

Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 418 

      
  

Střední stav obyvatel (k 1.7.) 1209 

      
  

Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 607 

      
  

Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 602 

  

Školství (údaje roku 2004) 

      
  

Mateřská škola 1 

      
  

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

  

Sport (údaje roku 2004) 

      
  

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 

      
  

Tělocvičny (vč. školních) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

      
  

Pošta - počet 1 

      
  

Poštovní směrovací číslo 35493 

      
  

Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

      
  

Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 
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Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

      
  

Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

      
  

Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

      
  

Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

      
  

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 

      
  

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 

      
  

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1 

      
  

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 1 

 
 

Lázně Kynžvart 
Název obce: Lázně Kynžvart, Kód obce: 554600, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  1620 

z toho ženy  825 

Muži 

svobodní  349 

ženatí  344 

rozvedení  72 

ovdovělí  19 

nezjištěno  11 

Ženy 

svobodné  271 

vdané  348 

rozvedené  78 

ovdovělé  123 

nezjištěno  5 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  1620 

v tom ve věku 

0-4  56 

5-14  195 

15-19  132 

20-29  271 

30-39  194 

40-49  261 

50-59  226 

60-64  65 

65-74  122 

75+nezj.  98 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  1369 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  5 

základní vč. neukončeného  406 

vyučení a stř. odborné bez mat.  510 

úplné střední s maturitou  307 

vyšší odborné a nástavbové  42 

vysokoškolské  54 

nezjištěné vzdělání  45 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  1620 

z toho 
národnost 

česká  1415 

moravská  1 

slezská  0 

slovenská  96 

romská  0 

polská  0 

německá  10 

ukrajinská  4 

vietnamská  0 
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5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  1620 

Věřící  388 

z toho 

církev římskokatolická  310 

církev českosl. husitská  2 

českobratrská církev evangel.  29 

pravoslavná církev  5 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  4 

Bez vyznání  1041 

Nezjištěné vyznání  191 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  1620 

Ekonomicky aktivní celkem  876 

v tom 

zaměstnaní  804 

z toho 
pracuj. důchodci  26 

ženy na mat. dov.  9 

nezaměstnaní  72 

Ekonomicky neaktivní celkem  702 

z toho 
nepracuj. důchodci  313 

žáci, studenti, učni  268 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  42 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  1620 

Ekonomicky aktivní celkem  876 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  74 

průmysl  208 

stavebnictví  45 

obchod,opravy motor. vozidel  44 

doprava, pošty a telekomunikace  28 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  40 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  165 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  718 

z toho 

v rámci obce  229 

v rámci okresu  368 

v rámci kraje  7 

do jiného kraje  50 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  369 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  100 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  613 

v tom 
s 1 HD  551 

se 2+ HD  62 

Hospodařící domácnosti  697 

v tom 
s 1 CD  693 

se 2+ CD  4 

Cenzové domácnosti  701 

v tom 

úplné rodiny  347 

z toho se závisl. dětmi  158 

neúplné rodiny  106 

z toho se závisl. dětmi  69 

nerodinné domácnosti  13 

domácnosti jednotlivců  235 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  253 

z toho domy obydlené  228 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  178 

bytové domy   43 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  174 

obce, státu  31 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  56 

1920-1945  49 

1946-1980  65 

1981-2001  56 
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11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  228 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  192 

3-4  24 

5+  12 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  189 

vodovodem  227 

plynem  126 

ústředním topením  187 
 

12. Bytový fond  

Byty úhrnem  669 

v 
tom 

byty obydlené  613 

z toho 
v rodin. domech  202 

v bytov. domech  326 

byty neobydlené v obydl. 
domech  28 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  28 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  6 

slouží k rekreaci  5 
 

13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  613 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  179 

v osobním vlastnictví  185 

nájemní  140 

člena bytového družstva  3 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  150 

2 místnosti  151 

3 místnosti  202 

4 místnosti  66 

5+ místností  42 
 

14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  613 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  246 

vodovod v bytě  609 

vlastní splachov.záchod  606 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 605 

ústřední topení  478 

etážové topení  72 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,61 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 1,03 

obytné plochy na byt  48,29 

obytné plochy na osobu  18,42 

obytných místn. na byt  2,53 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554600  -  Lázně Kynžvart  

Doprava (údaje roku 2004) 

    
    

Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

    
    

Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

    
    

Celková výměra pozemku (ha) 3257.9764 

    
    

Orná půda (ha) 293.3857 

    
    

Chmelnice (ha) 0.0000 

    
    

Vinice (ha) 0.0000 

    
    

Zahrady (ha) 20.0679 

    
    

Ovocné sady (ha) 1.8871 

    
    

Trvalé trávní porosty (ha) 466.6347 

    
    

Zemědělská půda (ha) 781.9754 

    
    

Lesní půda (ha) 2112.8479 

    
    

Vodní plochy (ha) 39.4993 
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Zastavěné plochy (ha) 18.6114 

    
    

Ostatní plochy (ha) 305.0424 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

    
    

Počet podnikatelských subjektů celkem 366 

    
    

Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 27 

    
    

Průmysl - počet podnikatelských subjektů 56 

    
    

Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 63 

    
    

Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 15 

    
    

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

101 

    
    

Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 50 

    
    

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

    
    

Školství a zdravotnictví - počet subjektů 12 

    
    

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 41 

    
    

Státní organizace - počet subjektů 5 

    
    

Akciové společnosti - počet subjektů 0 

    
    

Obchodní společnosti - počet subjektů 14 

    
    

Družstevní organizace - počet subjektů 0 

    
    

Peněžní organizace - počet subjektů 0 

    
    

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 294 

    
    

Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 14 

    
    

Svobodná povolání - počet subjektů 20 

    
    

Ostatní právní formy - počet subjektů 19 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

  

Lázně (údaje roku 2004) 

        Lázeňske léčebny-počet 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1214 

        Nadmořská výška (m n.m.) 673 

        Katastrální plocha (ha) 3258 

        Počet katastrů 2 

        Počet územně technických jednotek 2 

        Počet částí obce 2 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 15 
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        Muži (z narození celkem) 7 

        Ženy (z narození celkem) 8 

        Zemřelí celkem 22 

        Muži (ze zemřelí celkem) 12 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 10 

        Přirozený přírůstek celkem -7 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -5 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -2 

        Přistěhovalí celkem 41 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 12 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 29 

        Vystěhovalí celkem 39 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 15 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 24 

        Saldo migrace celkem 2 

        Muži (ze salda migrace celkem) -3 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 5 

        Přírůstek/úbytek celkem -5 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -8 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 3 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1642 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 802 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 840 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 248 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 544 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 562 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 1644 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 808 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 836 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

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

        Škola speciální 2 

  

Sociální oblast (údaje roku 2004) 

        Domov-penzion pro důchodce 1 
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Sport (údaje roku 2004) 

        Koupaliště a bazény  1 

        - z toho kryté bazény 1 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 3 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 35491 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 

        
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a 
dorost 

1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 1 

        Ostatní samostatná zařízení 1 

        Zařízení lékárenské péče  1 

 
 
 

Prameny 
Název obce: Prameny, Kód obce: 539538, NUTS 4: CZ0411  

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  144 

z toho ženy  72 

Muži 

svobodní  38 

ženatí  30 

rozvedení  3 

ovdovělí  0 

nezjištěno  1 

Ženy 

svobodné  30 

vdané  33 

rozvedené  4 

ovdovělé  5 

nezjištěno  0 
 

2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  144 

v tom ve věku 

0-4  8 

5-14  28 

15-19  20 

20-29  16 

30-39  23 

40-49  29 

50-59  12 

60-64  6 

65-74  1 

75+nezj.  1 
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3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  108 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  0 

základní vč. neukončeného  44 

vyučení a stř. odborné bez mat.  42 

úplné střední s maturitou  14 

vyšší odborné a nástavbové  3 

vysokoškolské  4 

nezjištěné vzdělání  1 
 

4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  144 

z toho 
národnost 

česká  132 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  9 

romská  0 

polská  0 

německá  0 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  144 

Věřící  24 

z toho 

církev římskokatolická  18 

církev českosl. husitská  1 

českobratrská církev evangel.  0 

pravoslavná církev  1 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  2 

Bez vyznání  116 

Nezjištěné vyznání  4 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  144 

Ekonomicky aktivní celkem  69 

v tom 

zaměstnaní  58 

z toho 
pracuj. důchodci  1 

ženy na mat. dov.  2 

nezaměstnaní  11 

Ekonomicky neaktivní celkem  74 

z toho 
nepracuj. důchodci  15 

žáci, studenti, učni  41 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  144 

Ekonomicky aktivní celkem  69 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  9 

průmysl  21 

stavebnictví  9 

obchod,opravy motor. vozidel  0 

doprava, pošty a telekomunikace  3 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  6 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  8 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  49 

z toho 

v rámci obce  9 

v rámci okresu  32 

v rámci kraje  4 

do jiného kraje  4 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  35 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  33 
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9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  41 

v tom 
s 1 HD  36 

se 2+ HD  5 

Hospodařící domácnosti  47 

v tom 
s 1 CD  47 

se 2+ CD  0 

Cenzové domácnosti  47 

v tom 

úplné rodiny  31 

z toho se závisl. dětmi  20 

neúplné rodiny  8 

z toho se závisl. dětmi  6 

nerodinné domácnosti  0 

domácnosti jednotlivců  8 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  42 

z toho domy obydlené  36 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  33 

bytové domy   2 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  21 

obce, státu  15 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  19 

1920-1945  2 

1946-1980  2 

1981-2001  13 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  36 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  35 

3-4  1 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  34 

vodovodem  36 

plynem  1 

ústředním topením  35 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  50 

v 
tom 

byty obydlené  41 

z toho 
v rodin. domech  35 

v bytov. domech  5 

byty neobydlené v obydl. domech  3 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  6 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  1 

slouží k rekreaci  0 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání 
a velikosti bytu  

 

Obydlené byty úhrnem  41 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  19 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  19 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  3 

2 místnosti  12 

3 místnosti  7 

4 místnosti  15 

5+ místností  4 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

 

Obydlené byty úhrnem  41 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  0 

vodovod v bytě  41 

vlastní splachov.záchod  41 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 41 

ústřední topení  35 

etážové topení  4 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,51 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 1,12 

obytné plochy na byt  64,44 

obytné plochy na osobu  18,35 

obytných místn. na byt  3,15 
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Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 539538  -  Prameny  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 2460.802 

        Orná půda (ha) 124.2898 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 3.0141 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 484.6293 

        Zemědělská půda (ha) 611.9332 

        Lesní půda (ha) 1744.6952 

        Vodní plochy (ha) 15.9611 

        Zastavěné plochy (ha) 3.6586 

        Ostatní plochy (ha) 84.5544 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 58 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 11 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 6 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 8 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 4 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

18 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 2 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 8 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 2 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 47 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 4 

        Svobodná povolání - počet subjektů 1 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 4 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

   

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1357 
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        Nadmořská výška (m n.m.) 725 

        Katastrální plocha (ha) 2461 

        Počet katastrů 1 

        Počet územně technických jednotek 1 

        Počet částí obce 1 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 1 

        Muži (z narození celkem) 1 

        Ženy (z narození celkem) 0 

        Zemřelí celkem 0 

        Muži (ze zemřelí celkem) 0 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 0 

        Přirozený přírůstek celkem 1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 0 

        Přistěhovalí celkem 3 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 3 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 0 

        Vystěhovalí celkem 0 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 0 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 0 

        Saldo migrace celkem 3 

        Muži (ze salda migrace celkem) 3 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 0 

        Přírůstek/úbytek celkem 4 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 4 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 0 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 153 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 82 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 71 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 24 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 61 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 61 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 150 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 79 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 71 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35301 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 
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        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

 

Mnichov 
Název obce: Mnichov, Kód obce: 554677, NUTS 4: CZ0411  

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  339 

z toho ženy  199 

Muži 

svobodní  62 

ženatí  64 

rozvedení  10 

ovdovělí  4 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  119 

vdané  55 

rozvedené  7 

ovdovělé  18 

nezjištěno  0 
 

2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  339 

v tom ve věku 

0-4  6 

5-14  34 

15-19  22 

20-29  59 

30-39  63 

40-49  62 

50-59  47 

60-64  15 

65-74  21 

75+nezj.  10 
 

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  299 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  78 

základní vč. neukončeného  96 

vyučení a stř. odborné bez mat.  83 

úplné střední s maturitou  25 

vyšší odborné a nástavbové  4 

vysokoškolské  8 

nezjištěné vzdělání  5 
 

4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  339 

z toho 
národnost 

česká  317 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  14 

romská  1 

polská  0 

německá  2 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
 

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  339 

Věřící  68 

z toho 

církev římskokatolická  58 

církev českosl. husitská  1 

českobratrská církev evangel.  1 

pravoslavná církev  1 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  152 

Nezjištěné vyznání  119 
 

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  339 

Ekonomicky aktivní celkem  139 

v tom 

zaměstnaní  127 

z toho 
pracuj. důchodci  3 

ženy na mat. dov.  1 

nezaměstnaní  12 

Ekonomicky neaktivní celkem  197 

z toho 
nepracuj. důchodci  60 

žáci, studenti, učni  45 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  339 

Ekonomicky aktivní celkem  139 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  12 

průmysl  18 

stavebnictví  24 

obchod,opravy motor. vozidel  6 

doprava, pošty a telekomunikace  4 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  7 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  25 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  112 

z toho 

v rámci obce  23 

v rámci okresu  67 

v rámci kraje  9 

do jiného kraje  5 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  76 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  34 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  97 

v tom 
s 1 HD  87 

se 2+ HD  10 

Hospodařící domácnosti  109 

v tom 
s 1 CD  107 

se 2+ CD  2 

Cenzové domácnosti  111 

v tom 

úplné rodiny  60 

z toho se závisl. dětmi  34 

neúplné rodiny  10 

z toho se závisl. dětmi  4 

nerodinné domácnosti  3 

domácnosti jednotlivců  38 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  109 

z toho domy obydlené  84 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  74 

bytové domy   4 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  64 

obce, státu  5 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  37 

1920-1945  9 

1946-1980  14 

1981-2001  23 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  84 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  80 

3-4  2 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  15 

vodovodem  79 

plynem  28 

ústředním topením  59 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  124 

v 
tom 

byty obydlené  97 

z toho 
v rodin. domech  81 

v bytov. domech  11 

byty neobydlené v obydl. 
domech  1 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  26 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  1 

slouží k rekreaci  3 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  97 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  54 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  24 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  5 

2 místnosti  20 

3 místnosti  28 

4 místnosti  21 

5+ místností  14 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  97 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  29 

vodovod v bytě  92 

vlastní splachov.záchod  88 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 88 

ústřední topení  57 

etážové topení  13 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,73 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,92 

obytné plochy na byt  64,8 

obytné plochy na osobu  21,52 

obytných místn. na byt  3,26 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554677  -  Mnichov  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 2782.4937 

        Orná půda (ha) 819.9447 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 7.7636 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 545.9174 

        Zemědělská půda (ha) 1373.6257 

        Lesní půda (ha) 1245.0513 

        Vodní plochy (ha) 18.0852 

        Zastavěné plochy (ha) 11.4947 

        Ostatní plochy (ha) 134.2368 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 73 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 12 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 7 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 9 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 3 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

25 
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        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 6 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 1 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 9 

        Státní organizace - počet subjektů 1 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 4 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 56 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 3 

        Svobodná povolání - počet subjektů 1 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 8 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 2 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 3 

        Hřbitov 3 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1273 

        Nadmořská výška (m n.m.) 725 

        Katastrální plocha (ha) 2782 

        Počet katastrů 3 

        Počet územně technických jednotek 3 

        Počet částí obce 3 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 2 

        Muži (z narození celkem) 0 

        Ženy (z narození celkem) 2 

        Zemřelí celkem 3 

        Muži (ze zemřelí celkem) 2 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 1 

        Přirozený přírůstek celkem -1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -2 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Přistěhovalí celkem 30 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 13 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 17 

        Vystěhovalí celkem 8 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 2 
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        Ženy (z vystěhovalí celkem) 6 

        Saldo migrace celkem 22 

        Muži (ze salda migrace celkem) 11 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 11 

        Přírůstek/úbytek celkem 21 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 9 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 12 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 372 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 155 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 217 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 46 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 161 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 106 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 368 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 151 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 217 

  

Sociální oblast (údaje roku 2004) 

        Ústavy sociální péče pro mládež 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 35301 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 
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Valy 
Název obce: Valy, Kód obce: 539481, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  305 

z toho ženy  154 

Muži 

svobodní  57 

ženatí  80 

rozvedení  9 

ovdovělí  3 

nezjištěno  2 

Ženy 

svobodné  54 

vdané  74 

rozvedené  10 

ovdovělé  16 

nezjištěno  0 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  305 

v tom ve věku 

0-4  9 

5-14  33 

15-19  26 

20-29  50 

30-39  30 

40-49  54 

50-59  51 

60-64  20 

65-74  18 

75+nezj.  14 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  263 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  0 

základní vč. neukončeného  71 

vyučení a stř. odborné bez mat.  110 

úplné střední s maturitou  63 

vyšší odborné a nástavbové  7 

vysokoškolské  9 

nezjištěné vzdělání  3 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  305 

z toho 
národnost 

česká  284 

moravská  1 

slezská  0 

slovenská  7 

romská  0 

polská  0 

německá  1 

ukrajinská  3 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  305 

Věřící  59 

z toho 

církev římskokatolická  43 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  3 

pravoslavná církev  7 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  195 

Nezjištěné vyznání  51 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  305 

Ekonomicky aktivní celkem  158 

v tom 

zaměstnaní  151 

z toho 
pracuj. důchodci  7 

ženy na mat. dov.  1 

nezaměstnaní  7 

Ekonomicky neaktivní celkem  146 

z toho 
nepracuj. důchodci  63 

žáci, studenti, učni  57 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  305 

Ekonomicky aktivní celkem  158 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  6 

průmysl  37 

stavebnictví  11 

obchod,opravy motor. vozidel  25 

doprava, pošty a telekomunikace  7 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  3 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  16 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  127 

z toho 

v rámci obce  3 

v rámci okresu  96 

v rámci kraje  1 

do jiného kraje  18 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  102 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  43 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  106 

v tom 
s 1 HD  86 

se 2+ HD  20 

Hospodařící domácnosti  132 

v tom 
s 1 CD  131 

se 2+ CD  1 

Cenzové domácnosti  133 

v tom 

úplné rodiny  74 

z toho se závisl. dětmi  31 

neúplné rodiny  15 

z toho se závisl. dětmi  13 

nerodinné domácnosti  2 

domácnosti jednotlivců  42 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  96 

z toho domy obydlené  90 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  87 

bytové domy   2 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  87 

obce, státu  1 

SBD  2 

domy 
postavené 

do 1919  15 

1920-1945  17 

1946-1980  19 

1981-2001  37 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  90 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  90 

3-4  0 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  41 

vodovodem  90 

plynem  38 

ústředním topením  81 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  114 

v 
tom 

byty obydlené  106 

z toho 
v rodin. domech  97 

v bytov. domech  8 

byty neobydlené v obydl. 
domech  1 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  7 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  1 

slouží k rekreaci  0 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  106 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  84 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  3 

člena bytového družstva  7 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  2 

2 místnosti  17 

3 místnosti  35 

4 místnosti  22 

5+ místností  30 
 

14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  106 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  39 

vodovod v bytě  106 

vlastní splachov.záchod  102 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 100 

ústřední topení  88 

etážové topení  5 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,79 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,76 

obytné plochy na byt  73,24 

obytné plochy na osobu  26,23 

obytných místn. na byt  3,68 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 539481  -  Valy  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 428.8605 

        Orná půda (ha) 32.1664 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 8.5892 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 43.0996 

        Zemědělská půda (ha) 83.8552 

        Lesní půda (ha) 308.4175 

        Vodní plochy (ha) 3.1344 

        Zastavěné plochy (ha) 3.9808 

        Ostatní plochy (ha) 29.4726 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 100 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 8 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 12 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 9 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 5 
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Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

41 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 17 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 2 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 5 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 8 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 75 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 7 

        Svobodná povolání - počet subjektů 3 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 7 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1788 

        Nadmořská výška (m n.m.) 555 

        Katastrální plocha (ha) 429 

        Počet katastrů 1 

        Počet územně technických jednotek 1 

        Počet částí obce 1 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 1 

        Muži (z narození celkem) 1 

        Ženy (z narození celkem) 0 

        Zemřelí celkem 3 

        Muži (ze zemřelí celkem) 3 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 0 

        Přirozený přírůstek celkem -2 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -2 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 0 

        Přistěhovalí celkem 27 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 12 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 15 

        Vystěhovalí celkem 5 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 4 
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        Ženy (z vystěhovalí celkem) 1 

        Saldo migrace celkem 22 

        Muži (ze salda migrace celkem) 8 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 14 

        Přírůstek/úbytek celkem 20 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 6 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 14 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 342 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 162 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 180 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 41 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 123 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 115 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 331 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 157 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 174 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35301 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

 

Zádub-Závišín 
Název obce: Zádub-Závišín, Kód obce: 539431, NUTS 4: CZ0411  

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  263 

z toho ženy  128 

Muži 

svobodní  52 

ženatí  69 

rozvedení  10 

ovdovělí  3 

nezjištěno  1 

Ženy 

svobodné  42 

vdané  65 

rozvedené  6 

ovdovělé  10 

nezjištěno  5 
 

2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  263 

v tom ve věku 

0-4  12 

5-14  30 

15-19  14 

20-29  45 

30-39  37 

40-49  38 

50-59  37 

60-64  17 

65-74  20 

75+nezj.  13 
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3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  221 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  0 

základní vč. neukončeného  50 

vyučení a stř. odborné bez mat.  77 

úplné střední s maturitou  44 

vyšší odborné a nástavbové  9 

vysokoškolské  13 

nezjištěné vzdělání  28 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  263 

z toho 
národnost 

česká  252 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  3 

romská  0 

polská  0 

německá  0 

ukrajinská  2 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  263 

Věřící  93 

z toho 

církev římskokatolická  81 

církev českosl. husitská  1 

českobratrská církev evangel.  2 

pravoslavná církev  3 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  161 

Nezjištěné vyznání  9 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  263 

Ekonomicky aktivní celkem  139 

v tom 

zaměstnaní  128 

z toho 
pracuj. důchodci  6 

ženy na mat. dov.  1 

nezaměstnaní  11 

Ekonomicky neaktivní celkem  116 

z toho 
nepracuj. důchodci  53 

žáci, studenti, učni  41 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  8 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  263 

Ekonomicky aktivní celkem  139 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  8 

průmysl  22 

stavebnictví  15 

obchod,opravy motor. vozidel  8 

doprava, pošty a telekomunikace  8 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  3 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  20 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  101 

z toho 

v rámci obce  2 

v rámci okresu  76 

v rámci kraje  3 

do jiného kraje  11 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  80 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  33 
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9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  89 

v tom 
s 1 HD  83 

se 2+ HD  6 

Hospodařící domácnosti  103 

v tom 
s 1 CD  98 

se 2+ CD  5 

Cenzové domácnosti  108 

v tom 

úplné rodiny  68 

z toho se závisl. dětmi  26 

neúplné rodiny  8 

z toho se závisl. dětmi  5 

nerodinné domácnosti  2 

domácnosti jednotlivců  30 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  101 

z toho domy obydlené  83 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  80 

bytové domy   0 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  78 

obce, státu  1 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  20 

1920-1945  26 

1946-1980  10 

1981-2001  25 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  83 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  82 

3-4  0 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  3 

vodovodem  81 

plynem  31 

ústředním topením  71 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  107 

v 
tom 

byty obydlené  89 

z toho 
v rodin. domech  87 

v bytov. domech  0 

byty neobydlené v obydl. 
domech  0 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  18 

z toho 
podle 
důvodu 

obydl. přechodně  3 

slouží k rekreaci  5 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání 
a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  89 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  78 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  4 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  3 

2 místnosti  17 

3 místnosti  34 

4 místnosti  18 

5+ místností  15 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  89 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  31 

vodovod v bytě  88 

vlastní splachov.záchod  86 

vlastní koupelna, 
sprchový kout 

 85 

ústřední topení  76 

etážové topení  3 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,83 

osob na obytnou 
místnost 8+m2 

 0,84 

obytné plochy na byt  71,87 

obytné plochy na osobu  24,81 

obytných místn. na byt  3,44 
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Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 539431  -  Zádub-Závišín  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka dálkové linky (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka městské hromadné dopravy (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  
Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 631.9895 

        Orná půda (ha) 103.7432 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 9.3466 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 328.5485 

        Zemědělská půda (ha) 441.6383 

        Lesní půda (ha) 62.0408 

        Vodní plochy (ha) 40.5634 

        Zastavěné plochy (ha) 7.8433 

        Ostatní plochy (ha) 79.9037 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 96 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 8 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 13 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 10 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 7 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

36 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 12 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 9 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 1 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 10 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 66 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 5 

        Svobodná povolání - počet subjektů 6 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 8 
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Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1273 

        Nadmořská výška (m n.m.) 760 

        Katastrální plocha (ha) 632 

        Počet katastrů 3 

        Počet územně technických jednotek 3 

        Počet částí obce 3 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 1 

        Muži (z narození celkem) 1 

        Ženy (z narození celkem) 0 

        Zemřelí celkem 2 

        Muži (ze zemřelí celkem) 0 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 2 

        Přirozený přírůstek celkem -1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -2 

        Přistěhovalí celkem 6 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 3 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 3 

        Vystěhovalí celkem 3 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 2 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 1 

        Saldo migrace celkem 3 

        Muži (ze salda migrace celkem) 1 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 2 

        Přírůstek/úbytek celkem 2 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 2 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 0 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 271 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 140 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 131 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 29 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 92 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 97 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 273 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 141 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 132 
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Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35301 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

 
 

Ovesné Kladruby 
Název obce: Ovesné Kladruby, Kód obce: 539473, NUTS 4: CZ0411  

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  121 

z toho ženy  63 

Muži 

svobodní  24 

ženatí  31 

rozvedení  2 

ovdovělí  1 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  25 

vdané  29 

rozvedené  4 

ovdovělé  5 

nezjištěno  0 
 

2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  121 

v tom ve věku 

0-4  11 

5-14  12 

15-19  8 

20-29  21 

30-39  8 

40-49  19 

50-59  25 

60-64  6 

65-74  6 

75+nezj.  5 
 

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  98 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  3 

základní vč. neukončeného  40 

vyučení a stř. odborné bez mat.  41 

úplné střední s maturitou  11 

vyšší odborné a nástavbové  0 

vysokoškolské  2 

nezjištěné vzdělání  1 
 

4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  121 

z toho 
národnost 

česká  103 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  13 

romská  2 

polská  0 

německá  1 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
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5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  121 

Věřící  38 

z toho 

církev římskokatolická  35 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  2 

pravoslavná církev  1 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  67 

Nezjištěné vyznání  16 
 

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  121 

Ekonomicky aktivní celkem  64 

v tom 

zaměstnaní  53 

z toho 
pracuj. důchodci  2 

ženy na mat. dov.  3 

nezaměstnaní  11 

Ekonomicky neaktivní celkem  56 

z toho 
nepracuj. důchodci  25 

žáci, studenti, učni  14 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  121 

Ekonomicky aktivní celkem  64 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  8 

průmysl  15 

stavebnictví  3 

obchod,opravy motor. vozidel  2 

doprava, pošty a telekomunikace  5 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  2 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  1 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  44 

z toho 

v rámci obce  4 

v rámci okresu  32 

v rámci kraje  1 

do jiného kraje  4 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  35 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  11 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  45 

v tom 
s 1 HD  43 

se 2+ HD  2 

Hospodařící domácnosti  47 

v tom 
s 1 CD  44 

se 2+ CD  3 

Cenzové domácnosti  50 

v tom 

úplné rodiny  27 

z toho se závisl. dětmi  12 

neúplné rodiny  6 

z toho se závisl. dětmi  6 

nerodinné domácnosti  1 

domácnosti jednotlivců  16 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  40 

z toho domy obydlené  38 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  33 

bytové domy   4 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých osob  35 

obce, státu  1 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  15 

1920-1945  16 

1946-1980  4 

1981-2001  2 
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11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  38 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  37 

3-4  1 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  0 

vodovodem  32 

plynem  3 

ústředním topením  23 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  48 

v tom 

byty obydlené  45 

z toho 
v rodin. domech  35 

v bytov. domech  9 

byty neobydlené v obydl. domech  1 

byty neobydlené v neobydl.domech  2 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  1 

slouží k rekreaci  0 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání 
a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  45 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  31 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  13 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  6 

2 místnosti  11 

3 místnosti  19 

4 místnosti  5 

5+ místností  4 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  45 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  3 

vodovod v bytě  39 

vlastní splachov.záchod  40 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 39 

ústřední topení  20 

etážové topení  3 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,69 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,95 

obytné plochy na byt  57,82 

obytné plochy na osobu  21,5 

obytných místn. na byt  2,84 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 539473  -  Ovesné Kladruby  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 1807.6631 

        Orná půda (ha) 540.2288 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 2.7210 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 231.2781 

        Zemědělská půda (ha) 774.2279 

        Lesní půda (ha) 808.8603 

        Vodní plochy (ha) 98.1388 
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        Zastavěné plochy (ha) 5.2867 

        Ostatní plochy (ha) 121.1494 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 23 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 8 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 1 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 2 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

7 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 2 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 1 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 1 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 14 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 4 

        Svobodná povolání - počet subjektů 0 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 2 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1363 

        Nadmořská výška (m n.m.) 715 

        Katastrální plocha (ha) 1808 

        Počet katastrů 2 

        Počet územně technických jednotek 2 

        Počet částí obce 1 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 0 

        Muži (z narození celkem) 0 

        Ženy (z narození celkem) 0 

        Zemřelí celkem 1 



Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21) 

, fax:354 4349 83-4,  e-mail:  mprojekt@mprojekt.cz,  www.mprojekt.cz,  nám. Kr.Jiřího 5, 350 01 Cheb 

 
165 

        Muži (ze zemřelí celkem) 0 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 1 

        Přirozený přírůstek celkem -1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 0 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -1 

        Přistěhovalí celkem 4 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 2 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 2 

        Vystěhovalí celkem 0 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 0 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 0 

        Saldo migrace celkem 4 

        Muži (ze salda migrace celkem) 2 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 2 

        Přírůstek/úbytek celkem 3 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 2 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 1 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 122 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 57 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 65 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 21 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 39 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 43 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 120 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 56 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 64 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35301 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 0 

        Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 0 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 
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Vlkovice 
Název obce: Vlkovice, Kód obce: 539376, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  127 

z toho ženy  67 

Muži 

svobodní  25 

ženatí  26 

rozvedení  7 

ovdovělí  1 

nezjištěno  1 

Ženy 

svobodné  25 

vdané  29 

rozvedené  6 

ovdovělé  7 

nezjištěno  0 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  127 

v tom ve věku 

0-4  4 

5-14  9 

15-19  18 

20-29  25 

30-39  7 

40-49  22 

50-59  23 

60-64  5 

65-74  7 

75+nezj.  7 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  114 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  1 

základní vč. neukončeného  40 

vyučení a stř. odborné bez mat.  52 

úplné střední s maturitou  13 

vyšší odborné a nástavbové  0 

vysokoškolské  4 

nezjištěné vzdělání  4 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  127 

z toho 
národnost 

česká  123 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  4 

romská  0 

polská  0 

německá  0 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  127 

Věřící  30 

z toho 

církev římskokatolická  19 

církev českosl. husitská  1 

českobratrská církev evangel.  8 

pravoslavná církev  2 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  92 

Nezjištěné vyznání  5 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  127 

Ekonomicky aktivní celkem  76 

v tom 

zaměstnaní  71 

z toho 
pracuj. důchodci  1 

ženy na mat. dov.  0 

nezaměstnaní  5 

Ekonomicky neaktivní celkem  47 

z toho 
nepracuj. důchodci  23 

žáci, studenti, učni  17 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  4 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  127 

Ekonomicky aktivní celkem  76 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  10 

průmysl  16 

stavebnictví  9 

obchod,opravy motor. vozidel  4 

doprava, pošty a telekomunikace  10 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  2 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  8 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  66 

z toho 

v rámci obce  1 

v rámci okresu  52 

v rámci kraje  3 

do jiného kraje  6 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  56 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  11 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  38 

v tom 
s 1 HD  32 

se 2+ HD  6 

Hospodařící domácnosti  44 

v tom 
s 1 CD  40 

se 2+ CD  4 

Cenzové domácnosti  48 

v tom 

úplné rodiny  27 

z toho se závisl. dětmi  11 

neúplné rodiny  8 

z toho se závisl. dětmi  4 

nerodinné domácnosti  2 

domácnosti jednotlivců  11 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  41 

z toho domy obydlené  32 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  30 

bytové domy   2 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  28 

obce, státu  2 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  15 

1920-1945  5 

1946-1980  9 

1981-2001  3 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  32 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  32 

3-4  0 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  3 

vodovodem  31 

plynem  0 

ústředním topením  20 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  49 

v 
tom 

byty obydlené  38 

z toho 
v rodin. domech  31 

v bytov. domech  7 

byty neobydlené v obydl. 
domech  1 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  10 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  1 

slouží k rekreaci  3 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  38 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  23 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  11 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  2 

2 místnosti  12 

3 místnosti  12 

4 místnosti  7 

5+ místností  5 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  38 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  0 

vodovod v bytě  37 

vlastní splachov.záchod  33 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 33 

ústřední topení  21 

etážové topení  7 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,34 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 1,1 

obytné plochy na byt  65,05 

obytné plochy na osobu  19,46 

obytných místn. na byt  3,03 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 539376  -  Vlkovice  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 492.2076 

        Orná půda (ha) 134.2221 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 4.3700 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 205.6610 

        Zemědělská půda (ha) 344.2531 

        Lesní půda (ha) 81.7131 

        Vodní plochy (ha) 12.1447 

        Zastavěné plochy (ha) 4.6879 

        Ostatní plochy (ha) 49.4088 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 28 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 6 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 2 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 4 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 4 
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Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

6 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 3 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 2 

        Státní organizace - počet subjektů 0 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 1 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 21 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 5 

        Svobodná povolání - počet subjektů 0 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 1 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1273 

        Nadmořská výška (m n.m.) 666 

        Katastrální plocha (ha) 492 

        Počet katastrů 2 

        Počet územně technických jednotek 2 

        Počet částí obce 2 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 0 

        Muži (z narození celkem) 0 

        Ženy (z narození celkem) 0 

        Zemřelí celkem 1 

        Muži (ze zemřelí celkem) 1 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 0 

        Přirozený přírůstek celkem -1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 0 

        Přistěhovalí celkem 2 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 1 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 1 

        Vystěhovalí celkem 1 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 1 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 0 
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        Saldo migrace celkem 1 

        Muži (ze salda migrace celkem) 0 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 1 

        Přírůstek/úbytek celkem 0 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -1 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 1 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 130 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 62 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 68 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 12 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 45 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 48 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 129 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 62 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 67 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35301 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

  

 

Velká Hleďsebe 
Název obce: Velká Hleďsebe, Kód obce: 539279, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  2124 

z toho ženy  1067 

Muži 

svobodní  441 

ženatí  488 

rozvedení  98 

ovdovělí  26 

nezjištěno  4 

Ženy 

svobodné  342 

vdané  496 

rozvedené  99 

ovdovělé  128 

nezjištěno  2 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  2124 

v tom ve věku 

0-4  91 

5-14  265 

15-19  142 

20-29  349 

30-39  310 

40-49  316 

50-59  311 

60-64  92 

65-74  159 

75+nezj.  89 
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3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  1768 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  5 

základní vč. neukončeného  392 

vyučení a stř. odborné bez mat.  713 

úplné střední s maturitou  414 

vyšší odborné a nástavbové  69 

vysokoškolské  145 

nezjištěné vzdělání  30 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  2124 

z toho 
národnost 

česká  1923 

moravská  8 

slezská  1 

slovenská  99 

romská  1 

polská  0 

německá  8 

ukrajinská  26 

vietnamská  2 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  2124 

Věřící  481 

z toho 

církev římskokatolická  380 

církev českosl. husitská  15 

českobratrská církev evangel.  19 

pravoslavná církev  24 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  2 

Bez vyznání  1469 

Nezjištěné vyznání  174 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  2124 

Ekonomicky aktivní celkem  1180 

v tom 

zaměstnaní  1120 

z toho 
pracuj. důchodci  58 

ženy na mat. dov.  16 

nezaměstnaní  60 

Ekonomicky neaktivní celkem  922 

z toho 
nepracuj. důchodci  365 

žáci, studenti, učni  383 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  22 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  2124 

Ekonomicky aktivní celkem  1180 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  32 

průmysl  196 

stavebnictví  105 

obchod,opravy motor. vozidel  125 

doprava, pošty a telekomunikace  65 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  122 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  145 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  985 

z toho 

v rámci obce  221 

v rámci okresu  601 

v rámci kraje  17 

do jiného kraje  85 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  628 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  208 
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9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  730 

v tom 
s 1 HD  611 

se 2+ HD  119 

Hospodařící domácnosti  888 

v tom 
s 1 CD  869 

se 2+ CD  19 

Cenzové domácnosti  907 

v tom 

úplné rodiny  475 

z toho se závisl. dětmi  241 

neúplné rodiny  125 

z toho se závisl. dětmi  72 

nerodinné domácnosti  32 

domácnosti jednotlivců  275 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  429 

z toho domy obydlené  398 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  345 

bytové domy   50 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých osob  336 

obce, státu  33 

SBD  5 

domy 
postavené 

do 1919  69 

1920-1945  95 

1946-1980  146 

1981-2001  82 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  398 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  364 

3-4  29 

5+  2 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  266 

vodovodem  393 

plynem  173 

ústředním topením  354 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  781 

v 
tom 

byty obydlené  730 

z toho 
v rodin. domech  419 

v bytov. domech  309 

byty neobydlené v obydl. domech  17 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  34 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  4 

slouží k rekreaci  2 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  730 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  352 

v osobním vlastnictví  89 

nájemní  196 

člena bytového družstva  32 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  42 

2 místnosti  244 

3 místnosti  212 

4 místnosti  138 

5+ místností  85 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně 
bydlení  

Obydlené byty úhrnem  730 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  345 

vodovod v bytě  724 

vlastní splachov.záchod  707 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 707 

ústřední topení  628 

etážové topení  41 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,87 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,95 

obytné plochy na byt  57,29 

obytné plochy na osobu  19,7 

obytných místn. na byt  3,05 
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Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 539279  -  Velká Hleďsebe  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka dálkové linky (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka městské hromadné dopravy (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 455.6406 

        Orná půda (ha) 226.8669 

        Zahrady (ha) 25.6383 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 54.5362 

        Zemědělská půda (ha) 307.0414 

        Lesní půda (ha) 0.6982 

        Vodní plochy (ha) 5.0739 

        Zastavěné plochy (ha) 31.2790 

        Ostatní plochy (ha) 111.5481 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 626 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 17 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 60 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 88 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 23 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

277 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 95 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 11 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 54 

        Státní organizace - počet subjektů 3 

        Akciové společnosti - počet subjektů 2 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 50 

        Družstevní organizace - počet subjektů 1 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 490 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 8 

        Svobodná povolání - počet subjektů 39 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 33 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

        Smuteční síň 1 
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Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1587 

        Nadmořská výška (m n.m.) 561 

        Katastrální plocha (ha) 456 

        Počet katastrů 3 

        Počet územně technických jednotek 3 

        Počet částí obce 3 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 11 

        Muži (z narození celkem) 5 

        Ženy (z narození celkem) 6 

        Zemřelí celkem 22 

        Muži (ze zemřelí celkem) 14 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 8 

        Přirozený přírůstek celkem -11 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -9 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -2 

        Přistěhovalí celkem 67 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 33 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 34 

        Vystěhovalí celkem 46 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 20 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 26 

        Saldo migrace celkem 21 

        Muži (ze salda migrace celkem) 13 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 8 

        Přírůstek/úbytek celkem 10 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 4 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 6 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 2174 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 1094 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 1080 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 315 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 722 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 763 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 2172 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 1092 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 1080 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1 

        Pojišťovny a jejich úřadovny 1 
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Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 2 

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

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Koupaliště a bazény  1 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

        Tělocvičny (vč. školních) 2 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35301 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Hasičský záchranný sbor (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 

        Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 1 

  

 
 

Drmoul 
Název obce: Drmoul, Kód obce: 554511, NUTS 4: CZ0411  

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  751 

z toho ženy  372 

Muži 

svobodní  167 

ženatí  184 

rozvedení  16 

ovdovělí  11 

nezjištěno  1 

Ženy 

svobodné  126 

vdané  184 

rozvedené  13 

ovdovělé  49 

nezjištěno  0 
 

2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  751 

v tom ve věku 

0-4  33 

5-14  86 

15-19  45 

20-29  131 

30-39  113 

40-49  113 

50-59  115 

60-64  43 

65-74  43 

75+nezj.  29 
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3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  632 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  3 

základní vč. neukončeného  159 

vyučení a stř. odborné bez mat.  280 

úplné střední s maturitou  149 

vyšší odborné a nástavbové  16 

vysokoškolské  23 

nezjištěné vzdělání  2 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  751 

z toho 
národnost 

česká  717 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  16 

romská  0 

polská  0 

německá  3 

ukrajinská  2 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  751 

Věřící  169 

z toho 

církev římskokatolická  130 

církev českosl. husitská  0 

českobratrská církev evangel.  8 

pravoslavná církev  24 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  3 

Bez vyznání  550 

Nezjištěné vyznání  32 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  751 

Ekonomicky aktivní celkem  421 

v tom 

zaměstnaní  395 

z toho 
pracuj. důchodci  11 

ženy na mat. dov.  4 

nezaměstnaní  26 

Ekonomicky neaktivní celkem  328 

z toho 
nepracuj. důchodci  142 

žáci, studenti, učni  126 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  751 

Ekonomicky aktivní celkem  421 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  23 

průmysl  114 

stavebnictví  56 

obchod,opravy motor. vozidel  39 

doprava, pošty a telekomunikace  18 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  15 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  41 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  352 

z toho 

v rámci obce  24 

v rámci okresu  250 

v rámci kraje  2 

do jiného kraje  37 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  274 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  83 
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9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  252 

v tom 
s 1 HD  229 

se 2+ HD  23 

Hospodařící domácnosti  279 

v tom 
s 1 CD  276 

se 2+ CD  3 

Cenzové domácnosti  282 

v tom 

úplné rodiny  183 

z toho se závisl. dětmi  88 

neúplné rodiny  26 

z toho se závisl. dětmi  15 

nerodinné domácnosti  6 

domácnosti jednotlivců  67 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  222 

z toho domy obydlené  206 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  204 

bytové domy   0 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých osob  201 

obce, státu  2 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  29 

1920-1945  60 

1946-1980  43 

1981-2001  73 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  206 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  204 

3-4  1 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  183 

vodovodem  205 

plynem  130 

ústředním topením  190 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  273 

v 
tom 

byty obydlené  252 

z toho 
v rodin. domech  250 

v bytov. domech  0 

byty neobydlené v obydl. domech  4 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  17 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  10 

slouží k rekreaci  1 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  252 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  210 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  9 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  11 

2 místnosti  65 

3 místnosti  61 

4 místnosti  61 

5+ místností  53 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně 
bydlení  

Obydlené byty úhrnem  252 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  158 

vodovod v bytě  251 

vlastní splachov.záchod  229 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 229 

ústřední topení  230 

etážové topení  0 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,97 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,87 

obytné plochy na byt  69,23 

obytné plochy na osobu  23,23 

obytných místn. na byt  3,41 
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Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554511  -  Drmoul  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 637.6396 

        Orná půda (ha) 166.2593 

        Zahrady (ha) 16.2292 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 181.6367 

        Zemědělská půda (ha) 364.1252 

        Lesní půda (ha) 147.8154 

        Vodní plochy (ha) 36.2122 

        Zastavěné plochy (ha) 11.8711 

        Ostatní plochy (ha) 77.6157 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 226 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 8 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 44 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 36 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 9 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

90 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 24 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 1 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 13 

        Státní organizace - počet subjektů 2 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 12 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 195 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 2 

        Svobodná povolání - počet subjektů 7 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 8 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 
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Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1479 

        Nadmořská výška (m n.m.) 562 

        Katastrální plocha (ha) 638 

        Počet katastrů 1 

        Počet územně technických jednotek 1 

        Počet částí obce 1 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 11 

        Muži (z narození celkem) 6 

        Ženy (z narození celkem) 5 

        Zemřelí celkem 7 

        Muži (ze zemřelí celkem) 5 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 2 

        Přirozený přírůstek celkem 4 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 3 

        Přistěhovalí celkem 30 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 16 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 14 

        Vystěhovalí celkem 15 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 5 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 10 

        Saldo migrace celkem 15 

        Muži (ze salda migrace celkem) 11 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 4 

        Přírůstek/úbytek celkem 19 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 12 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 7 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 796 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 394 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 402 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 123 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 271 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 278 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 779 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 382 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 397 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

        Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1 
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Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 3 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 35472 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

 

Trstěnice 
Název obce: Trstěnice, Kód obce: 554855, NUTS 4: CZ0411  

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  349 

z toho ženy  173 

Muži 

svobodní  79 

ženatí  80 

rozvedení  13 

ovdovělí  4 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  57 

vdané  77 

rozvedené  10 

ovdovělé  28 

nezjištěno  1 
 

2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  349 

v tom ve věku 

0-4  14 

5-14  47 

15-19  27 

20-29  52 

30-39  48 

40-49  53 

50-59  54 

60-64  18 

65-74  24 

75+nezj.  12 
 

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  288 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  1 

základní vč. neukončeného  120 

vyučení a stř. odborné bez mat.  122 

úplné střední s maturitou  31 

vyšší odborné a nástavbové  3 

vysokoškolské  2 

nezjištěné vzdělání  9 
 

4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  349 

z toho 
národnost 

česká  341 

moravská  0 

slezská  0 

slovenská  5 

romská  0 

polská  0 

německá  0 

ukrajinská  0 

vietnamská  0 
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5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  349 

Věřící  80 

z toho 

církev římskokatolická  67 

církev českosl. husitská  1 

českobratrská církev evangel.  0 

pravoslavná církev  6 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0 

Bez vyznání  172 

Nezjištěné vyznání  97 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  349 

Ekonomicky aktivní celkem  184 

v tom 

zaměstnaní  173 

z toho 
pracuj. důchodci  4 

ženy na mat. dov.  1 

nezaměstnaní  11 

Ekonomicky neaktivní celkem  164 

z toho 
nepracuj. důchodci  70 

žáci, studenti, učni  65 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1 
 

 
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  349 

Ekonomicky aktivní celkem  184 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  44 

průmysl  46 

stavebnictví  10 

obchod,opravy motor. vozidel  16 

doprava, pošty a telekomunikace  11 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  8 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  19 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  163 

z toho 

v rámci obce  60 

v rámci okresu  65 

v rámci kraje  2 

do jiného kraje  35 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  92 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  57 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  114 

v tom 
s 1 HD  102 

se 2+ HD  12 

Hospodařící domácnosti  128 

v tom 
s 1 CD  128 

se 2+ CD  0 

Cenzové domácnosti  128 

v tom 

úplné rodiny  83 

z toho se závisl. dětmi  41 

neúplné rodiny  14 

z toho se závisl. dětmi  7 

nerodinné domácnosti  8 

domácnosti jednotlivců  23 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  84 

z toho domy obydlené  78 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  71 

bytové domy   6 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  68 

obce, státu  3 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  15 

1920-1945  16 

1946-1980  24 

1981-2001  21 
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11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  78 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  72 

3-4  3 

5+  1 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  65 

vodovodem  76 

plynem  16 

ústředním topením  62 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  122 

v 
tom 

byty obydlené  114 

z toho 
v rodin. domech  72 

v bytov. domech  41 

byty neobydlené v obydl. domech  2 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  6 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  0 

slouží k rekreaci  1 
 

 
13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  114 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  66 

v osobním vlastnictví  1 

nájemní  42 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  8 

2 místnosti  26 

3 místnosti  42 

4 místnosti  25 

5+ místností  12 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  114 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  0 

vodovod v bytě  112 

vlastní splachov.záchod  108 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 110 

ústřední topení  67 

etážové topení  13 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,06 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,99 

obytné plochy na byt  59,5 

obytné plochy na osobu  19,27 

obytných místn. na byt  3,11 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554855  -  Trstěnice  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 1549.7579 

        Orná půda (ha) 454.3474 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 9.4591 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 486.2426 

        Zemědělská půda (ha) 950.0491 

        Lesní půda (ha) 323.9419 

        Vodní plochy (ha) 57.7531 
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        Zastavěné plochy (ha) 11.4627 

        Ostatní plochy (ha) 206.5511 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 100 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 19 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 24 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 12 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 3 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

29 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 3 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 1 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 8 

        Státní organizace - počet subjektů 1 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 11 

        Družstevní organizace - počet subjektů 1 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 71 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 4 

        Svobodná povolání - počet subjektů 0 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 12 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1367 

        Nadmořská výška (m n.m.) 558 

        Katastrální plocha (ha) 1550 

        Počet katastrů 3 

        Počet územně technických jednotek 3 

        Počet částí obce 2 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 0 

        Muži (z narození celkem) 0 

        Ženy (z narození celkem) 0 

        Zemřelí celkem 4 
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        Muži (ze zemřelí celkem) 1 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 3 

        Přirozený přírůstek celkem -4 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -3 

        Přistěhovalí celkem 9 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 4 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 5 

        Vystěhovalí celkem 8 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 2 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 6 

        Saldo migrace celkem 1 

        Muži (ze salda migrace celkem) 2 

        Ženy (ze salda migrace celkem) -1 

        Přírůstek/úbytek celkem -3 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 1 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -4 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 341 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 176 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 165 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 46 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 113 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 123 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 341 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 176 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 165 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35301 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 
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Stará Voda 
Název obce: Stará Voda, Kód obce: 539112, NUTS 4: CZ0411  

 

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  444 

z toho ženy  204 

Muži 

svobodní  118 

ženatí  103 

rozvedení  12 

ovdovělí  7 

nezjištěno  0 

Ženy 

svobodné  74 

vdané  106 

rozvedené  13 

ovdovělé  10 

nezjištěno  1 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  444 

v tom ve věku 

0-4  28 

5-14  49 

15-19  32 

20-29  98 

30-39  52 

40-49  65 

50-59  73 

60-64  12 

65-74  24 

75+nezj.  11 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  367 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  3 

základní vč. neukončeného  131 

vyučení a stř. odborné bez mat.  136 

úplné střední s maturitou  68 

vyšší odborné a nástavbové  13 

vysokoškolské  14 

nezjištěné vzdělání  2 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  444 

z toho 
národnost 

česká  377 

moravská  1 

slezská  0 

slovenská  48 

romská  0 

polská  0 

německá  2 

ukrajinská  4 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  444 

Věřící  105 

z toho 

církev římskokatolická  85 

církev českosl. husitská  3 

českobratrská církev evangel.  7 

pravoslavná církev  1 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1 

Bez vyznání  265 

Nezjištěné vyznání  74 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  444 

Ekonomicky aktivní celkem  267 

v tom 

zaměstnaní  239 

z toho 
pracuj. důchodci  10 

ženy na mat. dov.  4 

nezaměstnaní  28 

Ekonomicky neaktivní celkem  172 

z toho 
nepracuj. důchodci  57 

žáci, studenti, učni  65 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  5 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  444 

Ekonomicky aktivní celkem  267 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  33 

průmysl  83 

stavebnictví  16 

obchod,opravy motor. vozidel  20 

doprava, pošty a telekomunikace  21 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  12 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  25 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  210 

z toho 

v rámci obce  53 

v rámci okresu  124 

v rámci kraje  4 

do jiného kraje  13 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  128 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  38 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  135 

v tom 
s 1 HD  105 

se 2+ HD  30 

Hospodařící domácnosti  183 

v tom 
s 1 CD  176 

se 2+ CD  7 

Cenzové domácnosti  191 

v tom 

úplné rodiny  94 

z toho se závisl. dětmi  43 

neúplné rodiny  31 

z toho se závisl. dětmi  22 

nerodinné domácnosti  6 

domácnosti jednotlivců  60 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  125 

z toho domy obydlené  111 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  103 

bytové domy   3 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  99 

obce, státu  2 

SBD  2 

domy 
postavené 

do 1919  18 

1920-1945  30 

1946-1980  28 

1981-2001  35 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  111 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  105 

3-4  6 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  27 

vodovodem  108 

plynem  35 

ústředním topením  86 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  150 

v 
tom 

byty obydlené  135 

z toho 
v rodin. domech  109 

v bytov. domech  20 

byty neobydlené v obydl. 
domech  1 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  14 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  3 

slouží k rekreaci  5 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  135 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  83 

v osobním vlastnictví  0 

nájemní  27 

člena bytového družstva  8 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  5 

2 místnosti  37 

3 místnosti  49 

4 místnosti  26 

5+ místností  15 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  135 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  53 

vodovod v bytě  130 

vlastní splachov.záchod  125 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 124 

ústřední topení  81 

etážové topení  27 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,18 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 1,04 

obytné plochy na byt  59,86 

obytné plochy na osobu  18,42 

obytných místn. na byt  3,11 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 539112  -  Stará Voda  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka dálkové linky (1=ano, 0=ne) 1 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 5402.5912 

        Orná půda (ha) 716.2092 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 15.4416 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 945.8389 

        Zemědělská půda (ha) 1677.4897 

        Lesní půda (ha) 3471.9673 

        Vodní plochy (ha) 20.4218 

        Zastavěné plochy (ha) 22.9155 

        Ostatní plochy (ha) 209.7969 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 135 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 23 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 12 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 15 
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        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 6 

        
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

44 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 17 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 2 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 15 

        Státní organizace - počet subjektů 1 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 15 

        Družstevní organizace - počet subjektů 0 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 88 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 14 

        Svobodná povolání - počet subjektů 6 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 11 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1380 

        Nadmořská výška (m n.m.) 605 

        Katastrální plocha (ha) 5403 

        Počet katastrů 6 

        Počet územně technických jednotek 6 

        Počet částí obce 3 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 6 

        Muži (z narození celkem) 1 

        Ženy (z narození celkem) 5 

        Zemřelí celkem 5 

        Muži (ze zemřelí celkem) 2 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 3 

        Přirozený přírůstek celkem 1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -1 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 2 

        Přistěhovalí celkem 30 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 16 
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        Ženy (z přistěhovalí celkem) 14 

        Vystěhovalí celkem 14 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 6 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 8 

        Saldo migrace celkem 16 

        Muži (ze salda migrace celkem) 10 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 6 

        Přírůstek/úbytek celkem 17 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 9 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 8 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 492 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 260 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 232 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 101 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 159 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 169 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 495 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 260 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 235 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

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

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Poštovní směrovací číslo 35301 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 
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Tři Sekery 
Název obce: Tři Sekery, Kód obce: 554880, NUTS 4: CZ0411  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  714 

z toho ženy  346 

Muži 

svobodní  159 

ženatí  177 

rozvedení  27 

ovdovělí  4 

nezjištěno  1 

Ženy 

svobodné  124 

vdané  175 

rozvedené  16 

ovdovělé  31 

nezjištěno  0 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  714 

v tom ve věku 

0-4  40 

5-14  90 

15-19  42 

20-29  121 

30-39  101 

40-49  109 

50-59  95 

60-64  35 

65-74  67 

75+nezj.  14 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  584 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  1 

základní vč. neukončeného  165 

vyučení a stř. odborné bez mat.  263 

úplné střední s maturitou  111 

vyšší odborné a nástavbové  17 

vysokoškolské  21 

nezjištěné vzdělání  6 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  714 

z toho 
národnost 

česká  649 

moravská  1 

slezská  0 

slovenská  28 

romská  0 

polská  0 

německá  11 

ukrajinská  8 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  714 

Věřící  241 

z toho 

církev římskokatolická  102 

církev českosl. husitská  2 

českobratrská církev evangel.  118 

pravoslavná církev  2 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1 

Bez vyznání  398 

Nezjištěné vyznání  75 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  714 

Ekonomicky aktivní celkem  369 

v tom 

zaměstnaní  350 

z toho 
pracuj. důchodci  11 

ženy na mat. dov.  2 

nezaměstnaní  19 

Ekonomicky neaktivní celkem  341 

z toho 
nepracuj. důchodci  142 

žáci, studenti, učni  112 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  4 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  714 

Ekonomicky aktivní celkem  369 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  61 

průmysl  115 

stavebnictví  28 

obchod,opravy motor. vozidel  21 

doprava, pošty a telekomunikace  7 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  26 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  31 
 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  310 

z toho 

v rámci obce  82 

v rámci okresu  149 

v rámci kraje  6 

do jiného kraje  46 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  188 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  55 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  222 

v tom 
s 1 HD  191 

se 2+ HD  31 

Hospodařící domácnosti  274 

v tom 
s 1 CD  271 

se 2+ CD  3 

Cenzové domácnosti  277 

v tom 

úplné rodiny  168 

z toho se závisl. dětmi  75 

neúplné rodiny  28 

z toho se závisl. dětmi  17 

nerodinné domácnosti  6 

domácnosti jednotlivců  75 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  203 

z toho domy obydlené  172 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  157 

bytové domy   8 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  146 

obce, státu  11 

SBD  0 

domy 
postavené 

do 1919  44 

1920-1945  45 

1946-1980  34 

1981-2001  46 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  172 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  164 

3-4  8 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  37 

vodovodem  171 

plynem  23 

ústředním topením  130 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  258 

v 
tom 

byty obydlené  222 

z toho 
v rodin. domech  177 

v bytov. domech  35 

byty neobydlené v obydl. 
domech  5 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  31 

z toho 
podle důvodu 

obydl. přechodně  2 

slouží k rekreaci  19 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  222 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  141 

v osobním vlastnictví  3 

nájemní  51 

člena bytového družstva  0 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  8 

2 místnosti  47 

3 místnosti  86 

4 místnosti  54 

5+ místností  26 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  222 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  21 

vodovod v bytě  218 

vlastní splachov.záchod  200 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 208 

ústřední topení  143 

etážové topení  19 

průměrný  
počet 

osob na byt  3,1 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 0,94 

obytné plochy na byt  64,26 

obytné plochy na osobu  20,64 

obytných místn. na byt  3,3 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 554880  -  Tři Sekery  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 4122.3740 

        Orná půda (ha) 533.8975 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 17.7234 

        Ovocné sady (ha) 0.0000 

        Trvalé trávní porosty (ha) 582.6450 

        Zemědělská půda (ha) 1134.2659 

        Lesní půda (ha) 2768.5923 

        Vodní plochy (ha) 28.1307 

        Zastavěné plochy (ha) 19.6920 

        Ostatní plochy (ha) 171.6931 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 202 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 35 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 35 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 21 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 8 
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Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

57 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 25 

        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 2 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 18 

        Státní organizace - počet subjektů 1 

        Akciové společnosti - počet subjektů 0 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 10 

        Družstevní organizace - počet subjektů 1 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 151 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 12 

        Svobodná povolání - počet subjektů 9 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 17 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 3 

        Kulturní zařízení ostatní 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1555 

        Nadmořská výška (m n.m.) 665 

        Katastrální plocha (ha) 4122 

        Počet katastrů 6 

        Počet územně technických jednotek 6 

        Počet částí obce 4 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 12 

        Muži (z narození celkem) 6 

        Ženy (z narození celkem) 6 

        Zemřelí celkem 3 

        Muži (ze zemřelí celkem) 1 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 2 

        Přirozený přírůstek celkem 9 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 5 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 4 

        Přistěhovalí celkem 30 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 13 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 17 
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        Vystěhovalí celkem 13 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 8 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 5 

        Saldo migrace celkem 17 

        Muži (ze salda migrace celkem) 5 

        Ženy (ze salda migrace celkem) 12 

        Přírůstek/úbytek celkem 26 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 10 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 16 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 792 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 409 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 383 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 124 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 256 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 278 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 772 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 402 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 370 

  

Peněžnictví (údaje roku 2004) 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

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

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 

        Tělocvičny (vč. školních) 1 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 0 

        Poštovní směrovací číslo 35301 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) 0 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 
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Teplá 
Název obce: Teplá, Kód obce: 555631, NUTS 4: CZ0412  

 
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  3101 

z toho ženy  1535 

Muži 

svobodní  770 

ženatí  625 

rozvedení  116 

ovdovělí  41 

nezjištěno  14 

Ženy 

svobodné  576 

vdané  632 

rozvedené  118 

ovdovělé  190 

nezjištěno  19 
 

 
2. Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  3101 

v tom ve věku 

0-4  177 

5-14  437 

15-19  238 

20-29  546 

30-39  390 

40-49  485 

50-59  342 

60-64  128 

65-74  238 

75+nezj.  120 
 

 
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání  

Obyvatelstvo 15leté a starší  2487 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

bez vzdělání  23 

základní vč. neukončeného  947 

vyučení a stř. odborné bez mat.  953 

úplné střední s maturitou  397 

vyšší odborné a nástavbové  48 

vysokoškolské  83 

nezjištěné vzdělání  36 
 

 
4. Obyvatelstvo podle národnosti  

Obyvatelstvo celkem  3101 

z toho 
národnost 

česká  2823 

moravská  2 

slezská  0 

slovenská  175 

romská  0 

polská  5 

německá  20 

ukrajinská  8 

vietnamská  0 
 

 
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo celkem  3101 

Věřící  805 

z toho 

církev římskokatolická  538 

církev českosl. husitská  5 

českobratrská církev evangel.  148 

pravoslavná církev  27 

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  3 

Bez vyznání  2028 

Nezjištěné vyznání  268 
 

 
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  3101 

Ekonomicky aktivní celkem  1564 

v tom 

zaměstnaní  1325 

z toho 
pracuj. důchodci  36 

ženy na mat. dov.  19 

nezaměstnaní  239 

Ekonomicky neaktivní celkem  1500 

z toho 
nepracuj. důchodci  583 

žáci, studenti, učni  544 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  37 
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7. Ekonomicky aktivní podle odvětví  

Obyvatelstvo celkem  3101 

Ekonomicky aktivní celkem  1564 

z toho 
podle 
odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  235 

průmysl  448 

stavebnictví  94 

obchod,opravy motor. vozidel  98 

doprava, pošty a telekomunikace  85 

veřejná správa, obrana, soc. 
zabez.  68 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn.  120 

 

 
8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol  

Vyjíždějící do zaměstnání  1220 

z toho 

v rámci obce  660 

v rámci okresu  148 

v rámci kraje  222 

do jiného kraje  122 

vyjíždějící do zam. denně mimo obec  419 

Žáci vyjíždějící denně mimo obec  99 
 

 
9. Počty domácností podle typu domácnosti  

Bytové domácnosti  1115 

v tom 
s 1 HD  1006 

se 2+ HD  109 

Hospodařící domácnosti  1247 

v tom 
s 1 CD  1225 

se 2+ CD  22 

Cenzové domácnosti  1269 

v tom 

úplné rodiny  675 

z toho se závisl. dětmi  335 

neúplné rodiny  174 

z toho se závisl. dětmi  120 

nerodinné domácnosti  14 

domácnosti jednotlivců  406 
 

 
10. Domovní fond  

Domy úhrnem  737 

z toho domy obydlené  599 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  487 

bytové domy   82 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých 
osob  440 

obce, státu  78 

SBD  11 

domy 
postavené 

do 1919  167 

1920-1945  146 

1946-1980  145 

1981-2001  119 
 

 
11. Domy podle počtu podlaží a technického 
vybavení  

Domy úhrnem  599 

z toho 
podle 
podlaží 

1-2  542 

3-4  50 

5+  0 

počet 
domů 
vybavených 

přípojkou na kanalizační síť  292 

vodovodem  590 

plynem  241 

ústředním topením  416 
 

 
12. Bytový fond  

Byty úhrnem  1307 

v 
tom 

byty obydlené  1115 

z toho 
v rodin. domech  521 

v bytov. domech  559 

byty neobydlené v obydl. 
domech  49 

byty neobydlené v 
neobydl.domech  143 

z toho 
podle 
důvodu 

obydl. přechodně  11 

slouží k rekreaci  64 
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13. Obydlené byty podle právního důvodu 
užívání a velikosti bytu  

Obydlené byty úhrnem  1115 

z toho 
podle 
právního  
důvodu  
užívání 

ve vlastním domě  364 

v osobním vlastnictví  46 

nájemní  489 

člena bytového družstva  107 

z úhrnu  
podle  
počtu  
obytných  
místností 

1 místnost  103 

2 místnosti  429 

3 místnosti  391 

4 místnosti  121 

5+ místností  55 
 

 
14. Technické vybavení bytů a ukazatele 
úrovně bydlení  

Obydlené byty úhrnem  1115 

byty  
podle  
vybavení  

plyn v bytě  618 

vodovod v bytě  1103 

vlastní splachov.záchod  1079 

vlastní koupelna, sprchový 
kout 

 1075 

ústřední topení  723 

etážové topení  159 

průměrný  
počet 

osob na byt  2,77 

osob na obytnou místnost 
8+m2 

 1,06 

obytné plochy na byt  49,47 

obytné plochy na osobu  17,64 

obytných místn. na byt  2,66 
 

 

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 555631  -  Teplá  

Doprava (údaje roku 2004) 

        Zastávka linky místního významu (1=ano, 0=ne) 1 

        Stanice (zastávka) vlaku (1=ano, 0=ne) 1 

  

Druhy pozemků (údaje roku 2004) 

        Celková výměra pozemku (ha) 11323.3555 

        Orná půda (ha) 2491.7497 

        Chmelnice (ha) 0.0000 

        Vinice (ha) 0.0000 

        Zahrady (ha) 46.2808 

        Ovocné sady (ha) 3.1690 

        Trvalé trávní porosty (ha) 4314.4738 

        Zemědělská půda (ha) 6855.6733 

        Lesní půda (ha) 3381.5277 

        Vodní plochy (ha) 320.9498 

        Zastavěné plochy (ha) 82.2757 

        Ostatní plochy (ha) 682.9290 

  

Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

        Počet podnikatelských subjektů celkem 620 

        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 98 

        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 97 

        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 73 

        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 21 

        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 
počet podnikatelských subjektů 

194 

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 70 
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        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1 

        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 13 

        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 53 

        Státní organizace - počet subjektů 4 

        Akciové společnosti - počet subjektů 2 

        Obchodní společnosti - počet subjektů 24 

        Družstevní organizace - počet subjektů 1 

        Peněžní organizace - počet subjektů 0 

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 469 

        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 57 

        Svobodná povolání - počet subjektů 19 

        Ostatní právní formy - počet subjektů 41 

  

Kultura (údaje roku 2004) 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1 

        Kulturní zařízení ostatní 2 

        Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1 

        Sakrální stavba 1 

        Hřbitov 1 

        Smuteční síň 1 

  

Obecná charakteristika (údaje roku 2004) 

        První písemná zpráva (rok) 1197 

        Nadmořská výška (m n.m.) 683 

        Katastrální plocha (ha) 11323 

        Počet katastrů 24 

        Počet územně technických jednotek 24 

        Počet částí obce 24 

  

Obyvatelstvo (údaje roku 2004) 

        Živě narození celkem 34 

        Muži (z narození celkem) 22 

        Ženy (z narození celkem) 12 

        Zemřelí celkem 35 

        Muži (ze zemřelí celkem) 18 

        Ženy (ze zemřelí celkem) 17 

        Přirozený přírůstek celkem -1 

        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 4 

        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -5 

        Přistěhovalí celkem 57 

        Muži (z přistěhovalí celkem) 25 

        Ženy (z přistěhovalí celkem) 32 

        Vystěhovalí celkem 85 

        Muži (z vystěhovalí celkem) 33 

        Ženy (z vystěhovalí celkem) 52 
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        Saldo migrace celkem -28 

        Muži (ze salda migrace celkem) -8 

        Ženy (ze salda migrace celkem) -20 

        Přírůstek/úbytek celkem -29 

        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -4 

        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -25 

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 3005 

        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 1519 

        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 1486 

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 542 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 941 

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 1016 

        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 3001 

        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 1515 

        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 1486 

  

Školství (údaje roku 2004) 

        Mateřská škola 1 

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

        Škola speciální 1 

        Základní umělecká škola 1 

  

Sociální oblast (údaje roku 2004) 

        Domov-penzion pro důchodce 1 

        Úřad práce - počet úřadoven 1 

  

Sport (údaje roku 2004) 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 4 

        Tělocvičny (vč. školních) 2 

        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 2 

  

Technická vybavenost (údaje roku 2004) 

        Pošta - počet 1 

        Poštovní směrovací číslo 36461 

        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1 

        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1 

        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1 

        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1 

        Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) 1 

        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1 

  

Zdravotnictví (údaje roku 2004) 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 2 

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1 
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        Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1 

        Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 1 

        Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 1 

        Zařízení lékárenské péče  1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Tabulky – potenciál území 
 

Potenciál území včetně nových cílů       

                

propustnost 

správního území 

kapacita zábavy 

na den (čl./hod.) 

kapacita sportu 

na den (čl./hod.) 

kapacita nových 

cílů na den 

(čl./hod.) 

kapacita celkem 

na den (čl./hod.) 

potřeba a denní 

zábavy pro 

ubytované na den 

denní nabídka zábavy pro 

ubytované pokrývá (při 4 hod. 

zábavy denně) v % poznámka / závěr 

Aš 816 815 0 1631 1228 132,8 
Ašsko může při 100% využití 

všech cílů v území stávající 

kapacitě ubytovaných 

poskytovat 149% zábavy 

(kultura, sport, rekreace). Z 

čehož vyplývá, že v území 

malá lůžková kapacita. 

Hazlov 0 154 130 284 80 355,0 

Hranice 208 8 0 216 80 270,0 

Krásná 250 4 0 254 216 117,6 

Podhradí 0 0 130 130 80 162,5 

              

Celkem 1274 981 260 2515 1684 149,3 

                

                

Cheb 3220 1558 910 5688 6768 84,0 

Chebsko může při 100% 

využití všech cílů v území 

stávající kapacitě ubytovaných 

poskytovat 91% zábavy 

(kultura, sport, rekreace). Z 

čehož vyplývá, že v území 

jsou vyrovnané kapacity 

ubytování a zábava.  

Dolní Žandov 0 8 130 138 80 172,5 

Františkovy Lázně 2867 4110 130 7107 11088 64,1 

Křižovatka 0 4 0 4 80 5,0 

Libá 0 4 260 264 80 330,0 

Lipová 816 624 0 1440 80 1800,0 

Luby 816 335 130 1281 80 1601,3 

Milhostov 0 4 0 4 216 1,9 

Milíkov 0 4 0 4 80 5,0 

Nebanice 0 4 260 264 80 330,0 

Nový Kostel 0 4 130 134 80 167,5 

Odrava 0 4 130 134 432 31,0 

Okrouhlá 0 4 130 134 80 167,5 

Plesná 0 8 130 138 80 172,5 

Pomezí nad Ohří 250 324 0 574 80 717,5 

Poustka 432 4 0 436 216 201,9 
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Sklalná 850 4 230 1084 108 1003,7 

Třebeň 0 4 0 4 80 5,0 

Tuřany 0 0 0 0 80 0,0 

Velký Luh 0 4 0 4 80 5,0 

Vojtanov 0 8 0 8 640 1,3 

              

Celkem 9251 7023 2570 18844 20588 91,5 

                

                

Mariánské Lázně 2836 3789 130 6755 27600 24,5 

Mariánskolázeňsko může při 

100% využití všech cílů v 

území stávající kapacitě 

ubytovaných poskytovat 37% 

zábavy (kultura, sport, 

rekreace). Z čehož vyplývá, že 

v území jsou dostatečné 

kapacity ubytování a je nutno 

vytvořit nové cíle zábavy.  

Drmoul 208 11 0 219 108 202,8 

Lázně Kynžvart 1728 362 130 2220 2160 102,8 

Mnichov 0 4 0 4 80 5,0 

Ovesné Kladruby 0 4 0 4 80 5,0 

Prameny 0 86 130 216 80 270,0 

Stará Voda 0 4 130 134 108 124,1 

Teplá 1528 427 130 2085 268 778,0 

Trstěnice 0 4 130 134 80 167,5 

Tři Sekery 0 4 0 4 80 5,0 

Valy 0 4 0 4 80 5,0 

Velká Hleďsebe 0 324 0 324 800 40,5 

Vlkovice 0 0 0 0 80 0,0 

Zádub-Závišín 0 0 0 0 1388 0,0 

              

Celkem 6300 5023 780 12103 32992 36,7 

               

Celkem             

(řešené území) 
16825 13027 3610 33462 55264 60,5   

        

 



 

Nové cíle - potenciál území    

propustnost 

správního území 

kapacita nových 

cílů na den 

(čl./hod.) 

denní potřeba 

nových cílů pro 

ubytované na den 

denní nabídka nových cílů pro 

ubytované pokrývá (při 4 hod. 

zábavy denně) v % poznámka / závěr 

Aš 0 1228 0,0   

Hazlov 130 80 162,5   

Hranice 0 80 0,0   

Krásná 0 216 0,0   

Podhradí 130 80 162,5   

          

Celkem 260 1684 15,4   

          

          

Cheb 910 6768 13,4   

Dolní Žandov 130 80 162,5   

Františkovy Lázně 130 11088 1,2   

Křižovatka 0 80 0,0   

Libá 260 80 325,0   

Lipová 0 80 0,0   

Luby 130 80 162,5   

Milhostov 0 216 0,0   

Milíkov 0 80 0,0   

Nebanice 260 80 325,0   

Nový Kostel 130 80 162,5   

Odrava 130 432 30,1   

Okrouhlá 130 80 162,5   

Plesná 130 80 162,5   

Pomezí nad Ohří 0 80 0,0   

Poustka 0 216 0,0   

Sklalná 230 108 213,0   

Třebeň 0 80 0,0   

Tuřany 0 80 0,0   

Velký Luh 0 80 0,0   

Vojtanov 0 640 0,0   

          

Celkem 2570 20588 12,5   

          

          

Mariánské Lázně 130 27600 0,5   

Drmoul 0 108 0,0   

Lázně Kynžvart 130 2160 6,0   

Mnichov 0 80 0,0   

Ovesné Kladruby 0 80 0,0   

Prameny 130 80 162,5   

Stará Voda 130 108 120,4   

Teplá 130 268 48,5   

Trstěnice 130 80 162,5   

Tři Sekery 0 80 0,0   

Valy 0 80 0,0   

Velká Hleďsebe 0 800 0,0   

Vlkovice 0 80 0,0   

Zádub-Závišín 0 1388 0,0   

          

Celkem 780 32992 2,4   

          

Celkem             

(řešené území) 
3610 55264 6,5   
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Nové pracovní příležitosti a ubytovací kapacity:  

   

Správní území 
Nové pracovní příležitosti 

(počet prac. míst) 
Nové ubytovací kapacity 

(počet lůžek) 

Aš 1189 14 

Hazlov   12 

Hranice 438 25 

Podhradí 52   

Celkem 1679 51 

      

Cheb 620 8 

Dolní Žandov 25 92 

Františkovy Lázně 25 6 

Lipová   36 

Luby 151   

Nebanice   12 

Nový Kostel 12   

Odrava   10 

Okrouhlá  150   

Plesná 310 36 

Skalná 25   

Vojtanov 23   

Celkem 1341 200 

      

Mariánské Lázně 855 1490 

Drmoul 25   

Lázně Kynžvart 70 140 

Mnichov 82 36 

Ovesné Kladruby 45   

Prameny 70 255 

Teplá 190   

Tři Sekery 75   

Velká Hleďsebe 187 18 

Vlkovice 25   

Celkem 1624 1939 

      

Celkem řešené 
území: 

4644 2190 

 

SROVNÁNÍ NĚKTERÝCH CÍLŮ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ S CELOU ČR: 
 

 Česká republika  Karlovarský kraj Řešené území 

rozhledny 151 17 3 

skanzeny 30 0 0 

golfová hřiště 67 8 4 

    

    
 
 
 


