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Monitoring eroze na zemědělské půdě 
 
 
Vážená paní starostko/vážený pane starosto, 
 
ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Beroun 
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů a podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluje požádat o součinnost při 
monitorování erozních jevů v územní působnosti Vaší obce. V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme 
podrobnější informace související s problematikou eroze zemědělské půdy.  
 
Žádáme Vás tímto také o vystavení přílohy č. 1  tohoto dopisu na Vaši úřední desku (po dobu 60-ti dnů), 
aby se s touto skutečností mohli seznámit i soukromě hospodařící zemědělské subjekty a vlastníci pozemků, 
kterých se problematika eroze půdy také bezprostředně dotýká.  
 
Předem Vám děkujeme za spolupráci.   
 
S pozdravem 
 
 
 
Andrea Čápová 
vedoucí Pobočky Beroun 
Státní pozemkový úřad 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
Příloha/Přílohy 
 1. Příloha č. 1 - eroze 2017.pdf 
 2. Příloha č. 2 - jak_probihaji_a_co_jsou_pozemkove_upravy.pdf 
 3. Příloha č. 3 PÚ KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha.pdf 
 4. Příloha č. 4 - Ukázka realizace PSZ Pobočka Beroun.pdf 

 
Dle rozdělovníku 
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Monitoring eroze zemědělské půdy 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Beroun, 
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona Č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů a podle zákona Č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů , byl na základě PŘíKAZU č. 15/2012 ministra zemědělství, ze dne 31.5. 
2012, č.j . 70615/2012-MZE-13311, pověřen úkolem monitoringu eroze zemědělské půdy v rámci své územní 
působnosti. 
V souladu s výše uvedeným PŘíKAZEM Č. 15/2012, po zjištění nového výskytu erozní události zemědělské půdy 
provede pozemkový úřad neprodleně záznam do databáze a terénní rekognoskaci situace, nejlépe v součinnosti 
s odpovědnou osobou obecního (městského) úřadu . 

Při rekognoskaci bude pořízena fotodokumentace a do formuláře budou vyplněny požadované informace, tj . 
datum a čas vzniku události, datum a čas rekognoskace,popis události, typ eroze, přibližná plocha zasaženého 
území, vegetační porost,opis škod na porostech, komunikacích, obytných stavbách apod. 

Na základě výše uvedených informací se na vás obracíme s žádostí o spolupráci při monitorování erozních jevů 
v územní působnosti Vaší obce. Veškeré relevantní informace o výskytu eroze zemědělské půdy prosím 
oznamujte: 

Ing. Petr Procházka tel: 602168867 
e-mailováadresa: p.prochazka1@spucr.cz 

Pro potřeby monitoringu eroze zemědělské půdy je třeba hlásit události, při kterých dojde k poškození 
zemědělského půdního fondu (zejména odnosu půdy) . Tyto události mohou být způsobeny vlivem 
dlouhodobého nevhodného hospodaření nebo mohou nastat po větš ích srážkových událostech (lokální bouřky, 
přívalové deště). Přehled událostí (s podrobným popisem a fotodokumentací) , které již byly zaznamenány, je 
možné prohlédnout na: http://me.vumop.cz. 

Dovolujeme si informovat Vás o tom, že v katastrálních územích, kde bude hlášena eroze půdy , bude 
přednostně zahajováno řízení o komplexních pozemkových úpravách. Náklady na pozemkové úpravy 
hradí stát. V rámci komplexních pozemkových úprav dojde mj. k vyřešení vlastnických vztahů, 
k novému uspořádání pozemků tak, aby každý pozemek v obvodu pozemkových úprav byl 
přístupný a tedy zemědělsky využitelný (vytvořena síť polních cest), dále dojde k vyřešení 
neškodného odvedení povrchových vod, nebo naopak k retenci (zadržení) vody v krajině. Po 
provedených pozemkových úpravách dojde k bezplatnému prvnímu vytyčení nových pozemků přímo 
v terénu. Po provedených KoPÚ dochází ke zvýšení tržní ceny pozemků. Po provedených 
pozemkových úpravách může Státní pozemkový úřad realizovat výstavbu nebo rekonstrukce prvků 
společných zařízení - od vypracování projektové dokumentace, přes stavební řízení, výběr zhotovitele 
stavby veřejným výběrovým řízením, provedením stavby samotné až po kolaudační řízení. Takto 
realizované společné zařízení je po realizaci bezúplatně převedeno do vlastnictví příslušné obce. Mezi 
prvky společných zařízení (které jsou navrženy a schváleny v tzv. plánu společných zařízení) patří např. 
účelové komunikace (zpřístupnění pozemků), protierozní opatření, vodohospodářská opatření (rybníky, 
vodní nádrže, suché poldry, odvodňovací příkopy, brody apod.), opatření k ochraně a tvorbě životního 
prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. 

Krajsky pozemkový úřad pro S s . kra' 
a hlavní město Praha - Pobočka Beroun 
Pod Hájem 324 
26701 Králův Dvůr 



JAK PROBÍHAJÍ A CO JSOU 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY?

PROCES POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Pozemkové úpravy jsou procesem, 
který uspořádává vlastnické vztahy 
a vytváří novou digitální katastrální ma-
pu. Jedná se o multifunkční nástroj pro 
dlouhodobý a  trvale udržitelný rozvoj 
území, který jako jediný v ČR komplexně 
řeší venkovský prostor včetně realizací 
veřejně prospěšných staveb. V  rámci 
celého procesu pozemkových úprav je 
ročně proinvestováno asi 1,5 miliardy 
korun a je nakládáno s majetkem fyzic-
kých i právnických osob v  řádech de-
sítek až stovek milionů korun v jednom 
katastrálním území.

Pozemkové úpravy jsou zpraco-
vávány především podle zákona 
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpra-
vách a pozemkových úřadech a o změ-
ně zákona č. 229/1991 Sb., o  úpravě 
vlastnických vztahů k  půdě a  jinému 
zemědělskému majetku, ve znění poz-
dějších předpisů, a  podle prováděcí 
vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při 
provádění pozemkových úprav a nále-
žitostech návrhu pozemkových úprav. 
S  prováděním pozemkových úprav 

Jedním z významných nástrojů retence (zadržování) vody v krajině jsou 
pozemkové úpravy.

souvisí také řada dalších předpisů, jako 
je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve  znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), a další.

Pozemkové úpravy jsou buď kom-
plexní (řeší území komplexně), nebo jed-
noduché (řeší vybrané potřeby či menší 
část území). Proces lze rozdělit do čtyř 
základních fází:

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájí ří-
zení o pozemkových úpravách vždy, po-
kud se pro to vysloví vlastníci pozemků 
nadpoloviční výměry zemědělské půdy 
v dotčeném katastrálním území (např. 
z důvodu vyjasnění vlastnických a uži-
vatelských vztahů). O zahájení na svém 
katastrálním území může požádat také 
obec, případně může být řízení zaháje-
no na podnět stavebníka či SPÚ.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
V  rámci přípravných prací se provádí 
průzkum území, analýzy území (mor-
fologie, hydrologické poměry, půdní či 

erozní poměry apod.), geodetické zamě-
ření skutečného stavu terénu, stanovení 
obvodu pozemkových úprav a  soupis 
nároků jednotlivých vlastníků včetně 
ocenění pozemků.

NÁVRHOVÉ PRÁCE
Na základě zaměření skutečného stavu 
území a provedených analýz se navrh-
ne tzv. plán společných zařízení, který 
tvoří základní multifunkční kostru území 
(polní cesty, protierozní, protipovodňová 
a ekologická opatření). Do této kostry je 
následně umisťováno nové uspořádání 
pozemků, které je projednáno s vlastníky 
a dotčenými orgány státní správy. Aby 
bylo možné rozhodnout o schválení ná-
vrhu nového uspořádání pozemků, musí 
být návrh odsouhlasen vlastníky alespoň 
60 % výměry pozemků v  obvodu po-
zemkové úpravy.

REALIZAČNÍ PRÁCE
Po odsouhlasení návrhu nového uspo-
řádání pozemků vlastníky je vytvořena 
nová digitální katastrální mapa jako pod-
klad pro obnovu katastrálního operátu. 
Po  dokončení pozemkové úpravy má 
každý vlastník nárok na vytyčení nově 
navržených pozemků.



Finální činností spojenou s  pozem-
kovými úpravami jsou realizace prvků 
a opatření navržených v plánu společ-
ných zařízení (polní cesty, protierozní 
meze, vodní nádrže či výsadba zeleně 
apod.).

Zpracování přípravných a návrhových 
prací je zajišťováno firmami, které jsou 
vybrány na základě výběrového řízení 
a k provádění pozemkových úprav mají 
potřebná oprávnění. V případě, že ne-
nastávají v  průběhu řešení výraznější 
komplikace, trvá řízení o pozemkových 
úpravách zhruba čtyři roky.

PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ
Jde o stěžejní dokument celé pozem-
kové úpravy. Právě v  něm je možné 
navrhnout celou řadu prvků a opatření 
plnících veřejný zájem, která lze rozdě-
lit na opatření ke zpřístupnění pozemků, 
protierozní, vodohospodářská a opatření 
k ochraně a tvorbě životního prostředí. 
Plán společných zařízení (PSZ) musí 
být v souladu s územně plánovací do-
kumentací. Není-li návrh PSZ v souladu 
s  územně plánovací dokumentací, je 
návrhem na její aktualizaci nebo změnu. 
Je-li nutno pro společná zařízení vyčle-
nit nezbytnou výměru půdního fondu, 
použijí se nejprve pozemky ve  vlast-
nictví státu a potom ve vlastnictví obce. 
Zpracovaný PSZ je předložen zastupi-
telstvu obce ke schválení a dotčeným 
orgánům státní správy k uplatnění při-
pomínek. Zastupitelstvo obce si také 
definuje priority následných realizací 
navržených opatření.

OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
POZEMKŮ
Jde především o polní nebo lesní cesty, 
mostky, propustky, brody, železniční 
přejezdy apod.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Mají za cíl ochránit vodní toky, vodní ná-
drže, zastavěné části měst a obcí před 
nežádoucími účinky eroze a také pod-
pořit retenci vody v krajině, vše s ohle-
dem na požadavky a možnosti země-
dělské výroby. 

Patří sem tato opatření:
•  ORGANIZAČNÍ – ochranné zatravně-

ní a zalesnění, tvar a velikost pozem-
ků, pásové střídání plodin, protierozní 
směr výsadby apod.

•  AGROTECHNICKÁ – výsev do ochran-
né plodiny a strniště, zatravnění me-
ziřadí, ponechání posklizňových zbyt-
ků, bezorebné setí apod.

•  TECHNICKÁ – záchytné a  svodné 
průlehy či příkopy, protierozní meze, 
stabilizace drah soustředěného odto-
ku, zasakovací pásy, sedimentační ná-
drže, terasy, větrolamy apod.

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
Tato opatření se navrhují především k eli-
minaci nepříznivých hydrologických 
podmínek (povodní či sucha). Jedná se 
o vodní nádrže suché/se stálým nadrže-
ním, revitalizace vodních toků, ochranné 
hráze, rybníky, úpravy vodních toků apod.

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ
Základem pro návrh nového uspořádání 
pozemků je zaměření skutečného stavu 
a PSZ. Do takto vymezené „kostry“ jsou 
vlastníkům pozemků navrhovány no-

vé pozemky tak, aby odpovídaly jejich 
původním pozemkům přiměřeně cenou 
(± 4 %), výměrou (+ 10 %), vzdálenos-
tí (+ 20 %) a podle možnosti i druhem 
pozemku. Tyto nové pozemky mohou 
mít jiné hranice, než byly u původních 
pozemků, případně je možné sloučit víc 
pozemků jednoho vlastníka do menšího 
množství pozemků.

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP
Pozemkové úpravy jsou silným nástro-
jem při řešení retence vody v  krajině, 
protierozní a  protipovodňové ochrany 
a také v boji proti suchu. Nicméně je nut-
né mít na zřeteli, že významnou roli zde 
sehrávají i zemědělci, kteří mohou způ-
sobem hospodaření vodní režim krajiny 
ovlivnit pozitivně, ale také negativně. 
Každé opatření má své limity i z hledis-
ka účinnosti. Je vždy nutné brát v úvahu 
počáteční podmínky (např. stav nasyce-

ní povodí), extremitu a charakter události 
a také typ opatření. Příkladem jsou tzv. 
měkká opatření, která se při povodňo-
vých situacích s dobou opakování nad 
20 let postupně stávají neúčinná a  je 
nutné je doplňovat o  tvrdší technická 
opatření. Naopak je-li doba opaková-
ní těchto událostí pět let a méně, může 
účinnost měkkých opatření dosáhnout 
30 % i více. Pozemkové úpravy je tedy 
třeba navrhovat pokud možno kom-
plexně a zabývat se účinností opatření 
i s ohledem na jejich finanční efektivitu.

OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jde zejména o návrhy územních systé-
mů ekologické stability (biocentra, bio-
koridory, interakční prvky), rozptýlené 
zeleně či drobných vodních tůní, mokřa-
dů apod.



Význam pozemkových úprav pro vlastníky 
pozemků a jejich uživatele – nájemce
• upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry 

i polohy
• možnost scelení pozemků a jejich bezplatné 

vytyčení v terénu
• úprava tvaru pozemků
• zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních 

cest
• zvýšení tržní ceny pozemků
• možnost zahájení užívání svých pozemků (před 

pozemkovou úpravou nepřístupných)
• ukončení zatímního užívání cizích pozemků
• uzavření nových nájemních smluv na již zcela 

přesnou výměru jednotlivých parcel
• vytyčení lesních pozemků (v případě jejich řešení 

v pozemkových úpravách)
• vyšší efektivita využití pozemků včetně stabilizace 

jejich užívání

Význam pozemkových úprav pro obce
• zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům
• dohledání dosud nezapsaného obecního majetku 

a jeho optimální rozmístění v kontextu s veřejně 
prospěšnými záměry v krajině

• realizace prvků společných zařízení pozemkovým 
úřadem ze státních prostředků nebo zdrojů EU 
přecházejících do majetku obce, pokud není 
stanoveno jinak

• vyřešení neškodného odvedení povrchových vod 
a ochrany území před záplavami pomocí realizace 
protierozních a vodohospodářských opatření

• zvýšení ekologické stability a pestrosti okolní 
krajiny v důsledku výstavby místních prvků ÚSES

• konkretizace některých prvků dle platného 
územního plánu až na úroveň jednotlivých parcel

• nové uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné 
a zemědělsky využitelné i pro realizaci výstavby 
obchvatů obcí, silničních a železničních koridorů

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
náměstí Winstona Churchilla 1800
130 00 Praha 3

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
ID Datové schránky: z49per3

Tel.: 729 922 111
Fax: 729 922 139

E-mail: epodatelna@spucr.cz
www.spucr.cz
soutezszr.spucr.cz

Klíčový nástroj 
rozvoje venkova

POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY



POLNÍ CESTY PAVLÍKOV BIOKORIDOR KADLÍN
OBNOVA RYBNÍKU 

VE STŘEDOKLUKÁCH

Realizace: KPÚ pobočka Kladno
Náklady: 12 275 795 Kč
Datum předání obci: 7. 1. 2015 

Obnovený rybník Pod Panskou na Zákolanském 
potoce má plochu téměř 4,7 ha. Chrání své okolí 
před povodněmi; jeho maximální retenční objem 
dosahuje 83 900 m3. Současně jsme vybudovali 
meandrové obtokové koryto, které nahradilo 
původní napřímené a stalo se útočištěm kriticky 
ohroženého raka kamenáče. Nová vodní plocha 
je navíc malebnou lokalitou a slouží obyvatelům 
Středokluk ke koupání, rybolovu či odpočinku.

Realizace: KPÚ pobočka Rakovník 
Náklady: 4 213 938 Kč
Datum předání obci: 10. 12. 2014

Realizace: KPÚ pobočka Mělník
Náklady: LBK 1: 963 840 Kč
 LBK 2,3,4: 450 000 Kč 
 LBK 5: 541 127 Kč 
Datum předání obci: 14. 12. 2016

Lokální biokoridor jsme vybudovali po dokončení 
komplexních pozemkových úprav, které skončily 
v roce 2003. V celkem pěti etapách jsme vysázeli 
1213 stromů, 1320 keřů a zatravnili plochu o výměře 
30 505 m2. Zajistili jsme i následnou tříletou 
údržbu. Výsadbou jsme posílili biodiverzitu krajiny 
a vytvořili nové migrační cesty. Biokoridor má hlavně 
krajinotvornou a ekologickou funkci, ale poskytuje 
i protierozní a vodohospodářskou ochranu.

Polní cesty v katastrálním území Pavlíkov jsme 
postavili po komplexních pozemkových úpravách 
a zpřístupnili jsme tak přilehlé zemědělské pozemky 
a blízké lesy. Opravou cest jsme také zkvalitnili přístup 
k nové rozhledně na Senecké hoře. Celkově jsme 
vylepšili prostupnost a orientaci v krajině a ekologickou 
a protierozní ochranu území. První cesta HPC 18 je 
3,5 metru široká a 718 metrů dlouhá. Druhá HPC 35 
měří 3 metry na šířku a 542 metrů na délku. Obě jsme 
zpevnili asfaltobetonovým povrchem. 

FOTO PŘED REALIZACÍ

FOTO PO REALIZACI

FOTO PŘED REALIZACÍ FOTO PO REALIZACI

LBK 59 část EZ 1 před realizací a po ní

FOTO PŘED REALIZACÍ FOTO PO REALIZACI

FOTO PO REALIZACI

LBK 59 část EZ 2 před realizací a po ní

FOTO PŘED REALIZACÍ FOTO PO REALIZACI

LBK 59 část EZ 4 před realizací a po ní
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Rekonstruovaná vedlejší polní cesta v délce 
348,16 m je jednopruhová, typu Pv 4,0/20 
(šířka vozovky je 3,0 m, po obou stranách 
krajnice 0,5 m). Rozšíření v obloucích bylo 
navrženo v souladu s ČSN 736109/2013. 
Podélné odvodnění nebylo navrženo, 
příčné odvodnění je řešeno svodnicemi 
v koruně vozovky a žlabem s průběžnou 
mříží. Objekt žlabu je na vtoku doplněn 
pohozem svahu štěrkem a úpravou výtoku 
(silničního příkopu) v délce 4,2 m. Cesta je 
vedena od silnice II/236 (Zdice – Křivoklát) 
na hranici k. ú. Svatá a k. ú. Černín u Zdic 
a navazuje na stávající nezpevněnou lesní 
cestu na hranici lesního pozemku.

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY 
VPC 7 V K. Ú. SVATÁ A K. Ú. ČERNÍN 
U ZDIC.

Zpracovatel KoPÚ: 
GEO Hrubý spol. s r.o. 
(projektant: Ing. Simona Cikánová)
KoPÚ zapsána do KN 9. 10. 2012.

Zpracovatel PD: 
A. KTI, s.r.o. 
(projektant: doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.)

Zhotovitel stavby: 
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ 
KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Termín předání staveniště: 21. 9. 2015

Termín převzetí díla: 27. 11. 2015

KPÚ Pobočka Beroun
Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 
tel: 702 167 725, 606 668 879
beroun.pk@spucr.cz



Rekonstruovaná vedlejší polní cesta je 
jednopruhová v kategorii P4.0/30 – šíře 
vozovky je 3,0 m s krajnicí o šíři 0,5 m 
po obou stranách. Povrch komunikace je 
provedený z hrubého drceného kameniva, 
do kterého je zavibrované výplňové 
kamenivo. Odvodnění je provedeno příčným 
a podélným vyspádováním a také příčnými 
svodnými žlábky do přilehlého terénu 
a do systému podélných drenáží, které 
jsou umístěny podél hrany rekonstruované 
cesty. Podélné drenáže jsou vyústěny 
do terénu a do stávajících rybníků. Došlo 
následně k výsadbě zeleně – zeleň sestává 
z listnatých, středně vysokých ovocných 
stromů tvořících horní patro, spodní patro 
tvoří vzrůstné, odolné keře s ozdobnými 
květy a plody.

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY 
C3B V K. Ú. ŽEBRÁK

Zpracovatel KoPÚ: 
GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. 
KoPÚ zapsána do KN 9. 10. 2012.

Zpracovatel PD: 
VDI PROJEKT s.r.o. 
(projektant: Ing. Martin Kolář)

Zhotovitel stavby: POHL CZ, a.s. 

Termín předání staveniště: 08/2016

Termín převzetí díla: 11/2016

KPÚ Pobočka Beroun
Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 
tel: 702 167 725, 606 668 879
beroun.pk@spucr.cz



Rozdělovník k ČJ: SPU 430227/2017/37/Pro 

Monitoring eroze na zemědělské půdě 

1 
 

č. Adresát Adresa Forma Odesláno 

1 Obec Bavoryně č. p. 8, 267 51 Bavoryně  DS 

2 Město Beroun Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 
Beroun 

 DS 

3 Obec Běštín č. p. 28, 267 24 Běštín  DS 

4 Obec Broumy U radnice 73, 267 42 Broumy  DS 

5 Obec Bubovice č. p. 27, 267 18 Bubovice  DS 

6 Obec Bykoš č. p. 97, 267 01 Bykoš  DS 

7 Obec Bzová č. p. 52, 267 43 Bzová  DS 

8 Městys Cerhovice nám.Kapitána Kučery 10, 267 61 
Cerhovice 

 DS 

9 Obec Drozdov č. p. 104, 267 61 Drozdov  DS 

10 Obec Felbabka č. p. 79, 268 01 Felbabka  DS 

11 Obec Hlásná Třebaň Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň  DS 

12 Město Hořovice Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice  DS 

13 Město Hostomice Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice  DS 

14 Obec Hředle č. p. 25, 267 51 Hředle  DS 

15 Obec Hudlice Jungmannova 355, 267 03 Hudlice  DS 

16 Obec Hvozdec č. p. 12, 267 62 Hvozdec  DS 

17 Obec Hýskov Na Břasích 206, 267 06 Hýskov  DS 

18 Obec Chaloupky č. p. 117, 267 62 Chaloupky  DS 

19 Obec Chlustina č. p. 32, 267 51 Chlustina  DS 

20 Obec Chrustenice č. p. 69, 267 12 Chrustenice  DS 

21 Obec Chyňava č. ev. 39, 267 07 Chyňava  DS 

22 Obec Jivina č. p. 76, 267 62 Jivina  DS 

23 Městys Karlštejn č. p. 185, 267 18 Karlštejn  DS 

24 Městys Komárov nám. Míru 204, 267 62 Komárov  DS 

25 Obec Koněprusy č. p. 63, 266 01 Koněprusy  DS 

26 Obec Korno č. p. 21, 267 27 Korno  DS 

27 Město Králův Dvůr náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr  DS 

28 Obec Lážovice č. p. 50, 267 24 Lážovice  DS 

29 Obec Lhotka Hořejší 16, 267 23 Lhotka  DS 

30 Městys Liteň Náměstí 71, 267 27 Liteň  DS 

31 Obec Loděnice Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice  DS 

32 Obec Lochovice č. p. 77, 267 23 Lochovice  DS 

33 Obec Lužce č. p. 1, 267 18 Lužce  DS 

34 Obec Malá Víska č. p. 44, 267 62 Malá Víska  DS 

35 Obec Měňany č. p. 92, 267 27 Měňany  DS 

36 Obec Mezouň č. p. 72, 267 18 Mezouň  DS 

37 Obec Mořina č. p. 81, 267 17 Mořina  DS 

38 Obec Mořinka č. p. 28, 267 18 Mořinka  DS 

39 Obec Nesvačily č. p. 2, 267 27 Nesvačily  DS 

40 Obec Neumětely Příbramská 43, 267 24 Neumětely  DS 

41 Obec Nižbor Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor  DS 

42 Obec Nový Jáchymov Tyršova 31, 267 03 Nový Jáchymov  DS 
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43 Obec Olešná č. p. 104, 267 64 Olešná  DS 

44 Obec Osek č. p. 21, 267 62 Osek  DS 

45 Obec Osov č. p. 108, 267 25 Osov  DS 

46 Obec Otročiněves č. p. 34, 267 03 Otročiněves  DS 

47 Obec Podbrdy č. p. 8, 267 27 Podbrdy  DS 

48 Obec Rpety č. p. 26, 268 01 Rpety  DS 

49 Obec Skřipel č. p. 55, 267 24 Skřipel  DS 

50 Obec Skuhrov Hatě 46, 267 27 Skuhrov  DS 

51 Obec Srbsko K Závěrce 16, 267 18 Srbsko  DS 

52 Obec Svatý Jan pod Skalou č. p. 6, 266 01 Svatý Jan pod Skalou  DS 

53 Obec Tlustice č. p. 203, 268 01 Tlustice  DS 

54 Obec Točník č. p. 57, 267 51 Točník  DS 

55 Obec Újezd č. p. 34, 267 61 Újezd  DS 

56 Obec Velký Chlumec Malý Chlumec 72, 267 24 Velký Chlumec  DS 

57 Obec Vinařice č. p. 10, 267 01 Vinařice  DS 

58 Obec Vižina č. p. 36, 267 24 Vižina  DS 

59 Obec Vysoký Újezd Tyršova náves 113, 267 16 Vysoký Újezd  DS 

60 Obec Zadní Třebaň Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň  DS 

61 Obec Zaječov č. p. 265, 267 63 Zaječov  DS 

62 Obec Záluží č. p. 42, 267 61 Záluží  DS 

63 Město Zdice Husova 2, 267 51 Zdice  DS 

64 Obec Železná č. p. 28, 266 01 Železná  DS 
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