
 k.ú.Vola ry

 k.ú.Stože c

 k.ú.Nová Pe c

 k.ú.Ce p

 k.ú.Frym b u rk

 k.ú.Ha tín

 k.ú.Zvonková

 k.ú.Bole tice

 k.ú.Če ské Žle b y

 k.ú.Horní Pla ná

 k.ú.Pa se čná

 k.ú.Ne tolice

 k.ú.Tře b oň

 k.ú.Je nín

 k.ú.Če rná v Pošu m a ví

 k.ú.Byňov

 k.ú.Kře m že

 k.ú.Ra pša ch

 k.ú.Ku nža k

 k.ú.Tich á

 k.ú.Lišov

 k.ú.Pře dní Výtoň

 k.ú.Ja sánky

 k.ú.Tě šínov

 k.ú.Ka pličky

 k.ú.Svě tlík

 k.ú.Sta ňkov

 k.ú.Ja ronín

 k.ú.Horní Vlta vice

 k.ú.Kole nce

 k.ú.Žlíb ky

 k.ú.Ch va lšiny

 k.ú.Dolní Příb ra ní

 k.ú.Zb ytiny

 k.ú.Ve le ch vín

 k.ú.Hlu b oká na d Vlta vou

 k.ú.Prach a tice

 k.ú.Vyšné

 k.ú.Bra nná

 k.ú.Břilice

 k.ú.Křišťa nov

 k.ú.Mosty

 k.ú.Slavonice

 k.ú.Čím ě ř

 k.ú.Ha m r

 k.ú.Tu šť

 k.ú.Bor

 k.ú.Sku b ice

 k.ú.Poh oří na  Šu m a vě

 k.ú.Dačice

 k.ú.Le de nice

 k.ú.Polná u  Če skéh o Kru m lova

 k.ú.Če rná Lada

 k.ú.Račí

 k.ú.Klikov

 k.ú.Horní Svě tlé Hory

 k.ú.Zb orov

 k.ú.Lu tová

 k.ú.Sta ré Hob zí

 k.ú.Hosín

 k.ú.Holičky u  Sta ré Hlíny

 k.ú.Kře nov u  Kájova

 k.ú.Lu žnice

 k.ú.Pe rne k

 k.ú.Kolný

 k.ú.Hru dkov

 k.ú.Mile šice

 k.ú.Hně va nov

 k.ú.Ma tě jove c

 k.ú.Sob ě nov

 k.ú.Be se dnice

 k.ú.Horní Jílovice

 k.ú.Lipole c

 k.ú.Stříb ře c

 k.ú.Le nora

 k.ú.Pe střice

 k.ú.Alb e ř

 k.ú.Klášte r

 k.ú.Přídolí

 k.ú.Pístina

 k.ú.Hom ole

 k.ú.Ka m e nný Úje zd

 k.ú.Plavsko

 k.ú.Mu tná

 k.ú.Če řín

 k.ú.Ma jda le na

 k.ú.Bře h ov

 k.ú.Lipno na d Vlta vou

 k.ú.Ch rob oly

 k.ú.O ndře jov u  Č e skéh o Kru m lova

 k.ú.Ch lu m  u  Tře b oně

 k.ú.Lib ín

 k.ú.Ma lonty

 k.ú.Vitín

 k.ú.Trh ové Sviny

 k.ú.Bole ch y

 k.ú.Vitě jovice

 k.ú.Že lna va

 k.ú.Svéb oh y

 k.ú.Holu b ov

 k.ú.Vráb če

 k.ú.Ma ňávka  u  Č e skéh o Kru m lova

 k.ú.Kladné

 k.ú.Tře b ovice  u  Če skéh o Kru m lova

 k.ú.Ku ří

 k.ú.Kle ní

 k.ú.Dob ře jovice  u  Hosína

 k.ú.Ku ně jov

 k.ú.Žíte č

 k.ú.Ja nské Údolí

 k.ú.Za h rádka

 k.ú.Cizkra jov

 k.ú.Láse nice

 k.ú.Sm ě de č

 k.ú.Zu b čice

 k.ú.Pe č

 k.ú.Kojákovice

 k.ú.Ch lu m  u  Kře m že

 k.ú.Borova ny

 k.ú.Lom nice  na d Lu žnicí

 k.ú.Člu ne k

 k.ú.Ja b lone c u  Če skéh o Kru m lova

 k.ú.Spolí

 k.ú.Sta rá Hlína

 k.ú.O tě vě k

 k.ú.Záte s

 k.ú.Pivonice  u  Poh orské Vsi

 k.ú.Vče lná pod Bou b íne m

 k.ú.Miroch ov

 k.ú.Kle c

 k.ú.Loče nice

 k.ú.Mladoňov

 k.ú.Ka čle h y

 k.ú.Bu čina  u  Kvildy

 k.ú.Dvory nad Lu žnicí

 k.ú.Ktiš

 k.ú.Vyšší Brod

 k.ú.Novose dly nad Ne žárkou

 k.ú.Va ltínov

 k.ú.Lipa novice

 k.ú.Ka plice

 k.ú.Srnín

 k.ú.Silnice

 k.ú.Dolní Lh ota  u  Stráže  na d Ne žárkou

 k.ú.Maze lov

 k.ú.Poře šín

 k.ú.Kníže cí Pláně

 k.ú.Stálkov

 k.ú.Jivno

 k.ú.Dob ročkov

 k.ú.Mostky

 k.ú.Záh oří u  Vě třní

 k.ú.Arnoštov u  Če skéh o Kru m lova

 k.ú.Horní Dvořiště

 k.ú.Lipí

 k.ú.Koryto

 k.ú.Pře se ka

 k.ú.Plástovice

 k.ú.Volfířov

 k.ú.Stoje čín

 k.ú.Příb ra z

 k.ú.Lh e nice

 k.ú.Če ské Ve le nice

 k.ú.Se notín

 k.ú.Vydří

 k.ú.Nová Ve s na d Lu žnicí

 k.ú.Řím ov

 k.ú.Pě kná

 k.ú.Bílkov

 k.ú.Ve le šín

 k.ú.Hrdě jovice

 k.ú.Zdíky

 k.ú.Nová Bystřice

 k.ú.Ra ncířov

 k.ú.Kra b onoš

 k.ú.Hůry

 k.ú.Ře čice

 k.ú.Plav

 k.ú.Mláka

 k.ú.Bu díškovice

 k.ú.Su ch dol na d Lu žnicí

 k.ú.Ne tře b ice

 k.ú.Se dlce

 k.ú.Me zilu ží

 k.ú.Ha šlovice

 k.ú.Horní Pě na

 k.ú.Křížovice  u  Ktiše

 k.ú.Vě třní

 k.ú.Slavče

 k.ú.Dlu h oště

 k.ú.Hříšice

 k.ú.Vrcov

 k.ú.Še b a nov

 k.ú.Vyšný

 k.ú.Sta ré Hu tě  u  Horní Stropnice

 k.ú.Se dlo u  Čím ě ře

 k.ú.Bě lá u  Ma lont

 k.ú.Údolí u  Nových  Hradů

 k.ú.He rb e rtov

 k.ú.Mnich ovice  u  Lou čovic

 k.ú.Ce tviny

 k.ú.Uh líkov u  Če skéh o Kru m lova

 k.ú.Du na jovice

 k.ú.Lidéřovice

 k.ú.Záh oří u  Ch rob ol

 k.ú.Ha lám ky

 k.ú.Tře b e č

 k.ú.Sru b e c

 k.ú.Dom a nín u  Tře b oně

 k.ú.Vše m ě řice

 k.ú.Štiptoň

 k.ú.Stu dánky u  Vyššíh o Brodu

 k.ú.Rose č

 k.ú.Hůrky u  Lišova

 k.ú.Du b né

 k.ú.Če ský Kru m lov

 k.ú.Fra ntoly

 k.ú.Bě le ň

 k.ú.Skříně řov

 k.ú.Kondra č

 k.ú.Mu nice

 k.ú.Zliv u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Dolní Drkolná

 k.ú.Strážkovice

 k.ú.Zvíkov u  Lišova

 k.ú.Třísov

 k.ú.Hrdloře zy u  Su ch dola  na d Lu žnicí

 k.ú.Ma h ou š

 k.ú.Ře pe šín

 k.ú.Ša lm a novice

 k.ú.Su ch dol u  Bu ja nova

 k.ú.Cu drovice

 k.ú.O ve sné

 k.ú.Na kolice

 k.ú.Příse čná

 k.ú.Ma lčice -O se k

 k.ú.Bu de č

 k.ú.Pištín

 k.ú.Píse čné u  Sla vonic

 k.ú.Mičovice

 k.ú.Novose dly u  Kájova

 k.ú.Hospříz

 k.ú.Še jb y

 k.ú.Kyse lov

 k.ú.Dlou h á Stropnice

 k.ú.Dlou h á

 k.ú.Vla stkove c

 k.ú.Dolní Slově nice

 k.ú.Strážný

 k.ú.Mlynářovice  u  Vola r

 k.ú.Je rsice

 k.ú.Kle nová u  Hůre k

 k.ú.Mojné

 k.ú.Lou čovice

 k.ú.O m le nice

 k.ú.Ma říž

 k.ú.Horní Ka liště

 k.ú.Jílovice  u  Trh ových  Svinů

 k.ú.Mníše k

 k.ú.Če šnovice

 k.ú.De šná u  Dačic

 k.ú.Radva novice

 k.ú.Ne b a h ovy

 k.ú.Bu kovsko

 k.ú.O stojkovice

 k.ú.Mu tišov

 k.ú.Va dkov

 k.ú.Nová Ve s u  Brloh a

 k.ú.Horní Sně žná

 k.ú.Lově šice

 k.ú.Ch lu m  u  Vola r

 k.ú.Todně

 k.ú.Bla to u  Hůre k

 k.ú.Da nčovice

 k.ú.Dou dle b y

 k.ú.Záb la tí u  Poně dra že

 k.ú.Borová Lada

 k.ú.Za liny

 k.ú.Dob rotín

 k.ú.Mladošovice

 k.ú.Za h rádky u  Borových  Lad

 k.ú.Artole c

 k.ú.Stříte ž u  Ka plice

 k.ú.Če ský Ru dole c

 k.ú.Ha rtu nkov

 k.ú.Ch va le tín

 k.ú.Brloh  pod Kle tí

 k.ú.Lib níč

 k.ú.Če rve ný Úje zde c

 k.ú.Košťálkov

 k.ú.Litvínovice

 k.ú.Svíb a

 k.ú.Če ské Bu dě jovice  2

 k.ú.Polště

 k.ú.Čížkra jice

 k.ú.Mojné-Skřidla

 k.ú.Hoříkovice

 k.ú.Ně m čice  u  Ne tolic

 k.ú.Léštnice

 k.ú.Hvozde c u  Lišova

 k.ú.Le pta č

 k.ú.Košlák

 k.ú.Ště pánovice  u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Vlh la vy

 k.ú.O le šnice  u  Trh ových  Svinů

 k.ú.Me ziříčí u  Ma lont

 k.ú.Moh u řice

 k.ú.Pom e zí pod La ndšte jne m

 k.ú.Že rnovice

 k.ú.Bra ndlín

 k.ú.La žiště

 k.ú.Dolní Dvořiště

 k.ú.Jám a
 k.ú.Hou žná

 k.ú.Vnorovice

 k.ú.Nový Vojířov

 k.ú.Ma lý Pě čín
 k.ú.Koste lní Vydří

 k.ú.Spále ne c

 k.ú.Báňovice

 k.ú.Cipín

 k.ú.Horní O kolí

 k.ú.Horní Stropnice

 k.ú.Ch otýča ny

 k.ú.He řm a ne č

 k.ú.Rom a va

 k.ú.Rych nov u  Nových  Hradů

 k.ú.Rojšín

 k.ú.Dolní Pě na

 k.ú.Sta ré Mě sto pod La ndšte jne m

 k.ú.Ba vorovice

 k.ú.Bore k u  Da čic

 k.ú.Horní Sla tina

 k.ú.Hlu b oká u  Borova n

 k.ú.Va ltéřov

 k.ú.Stráž na d Ne žárkou

 k.ú.Vče lná

 k.ú.Nové Hra dy

 k.ú.Radlice  u  Volfířova

 k.ú.Ha b ří u  Lipí

 k.ú.Tře b otovice

 k.ú.Arnoštka

 k.ú.Dolní Ně m čice

 k.ú.Ra jch éřov

 k.ú.Ja rom ě ř u  Ma lont

 k.ú.Žďár u  Ka plice

 k.ú.Miku lov

 k.ú.Ha klovy Dvory

 k.ú.Tře b ě tice  u  Da čic

 k.ú.Če ské Vrb né

 k.ú.Ka prou n

 k.ú.O strov na  Šu m a vě

 k.ú.Da sný

 k.ú.Tře b ín

 k.ú.Mýtiny

 k.ú.Sm ržov u  Lom nice  na d Lu žnicí

 k.ú.Rájov

 k.ú.Kra se jovka

 k.ú.Rou dné

 k.ú.Urb a ne č

 k.ú.Lu žnice  u  Poh orské Vsi

 k.ú.Sviňovice

 k.ú.Slavě tín u  Sla vonic

 k.ú.Ve lký Jindřich ov

 k.ú.Žár u  Nových  Hradů

 k.ú.Če ské Bu dě jovice  3

 k.ú.Dolní Tře b onín

 k.ú.Lom y u  Ku nža ku

 k.ú.Zálu ží na d Vlta vou

 k.ú.Spolí u  Le de nic

 k.ú.Ch a b ičovice

 k.ú.Vlkovice

 k.ú.Rožm b e rk na d Vlta vou

 k.ú.Bu ková u  Nových  Hra dů

 k.ú.Konra c

 k.ú.Bílá u  Se dla

 k.ú.Ma rkva re c

 k.ú.Kom a řice

 k.ú.Hrach olu sky u  Pra ch a tic

 k.ú.O tín u  Jindřich ova  Hra dce

 k.ú.Lib ínské Se dlo

 k.ú.Slavošovice  u  Lišova

 k.ú.Ličov

 k.ú.Bla že jov

 k.ú.Hrb ov u  Lh e nic

 k.ú.Úsilné

 k.ú.Sva tom írov

 k.ú.Rych nov na d Ma lší

 k.ú.Hola šovice

 k.ú.Ša ch

 k.ú.Ple šovice

 k.ú.Ně ch ov

 k.ú.Vitíně ve s

 k.ú.Volovice

 k.ú.Ra potice  u  Ma lont

 k.ú.Sta ré Hu tě  u  Ve clova

 k.ú.Bla nsko u  Ka plice

 k.ú.Tře b a nice

 k.ú.Ne sm ě ň u  Loče nic

 k.ú.O lšovice

 k.ú.Ve lký Pě čín

 k.ú.Hliniště

 k.ú.Žitná u  Ne tolic

 k.ú.Ve lké Strážné

 k.ú.Ličov-De sky

 k.ú.Dolní Radíkov

 k.ú.Borová u  Ch va lšin

 k.ú.Boh da lovice  u  Vě třní

 k.ú.Je lm o

 k.ú.Ša fléřov

 k.ú.Slu pe ne c

 k.ú.Če ské Bu dě jovice  4

 k.ú.Tu pe sy

 k.ú.Du b ičné

 k.ú.Če jkovice  u  Hlu b oké na d Vlta vou

 k.ú.Kra lovice

 k.ú.Horní Dlou h á

 k.ú.Pe trovice  u  Borova n

 k.ú.Mirkovice

 k.ú.Ma lčice

 k.ú.Střížovice  u  Ku nža ku

 k.ú.Fra h e lž

 k.ú.Ch lu m e c u  Dačic

 k.ú.Hra nice  u  Nových  Hra dů

 k.ú.O pa lice
 k.ú.Ma rke ta

 k.ú.Ja ronice

 k.ú.Mýto u  Hořic na Šu m a vě

 k.ú.Ch lu m e c

 k.ú.Hlu b oká u  Dačic

 k.ú.Sta ré Hodě jovice

 k.ú.Švih ov u  La žišť

 k.ú.Boršov nad Vlta vou

 k.ú.Pa šice

 k.ú.Bu k u  Jindřich ova Hra dce

 k.ú.Hru tkov

 k.ú.O b ora  u  Hra ch olu sk

 k.ú.Vě žova tá Pláně

 k.ú.Če rve ný Hráde k u  Da čic k.ú.Horní Slově nice

 k.ú.Ja nkov u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Hlásná Lh ota

 k.ú.Dob rá Voda u  Čím ě ře

 k.ú.Ča kove c

 k.ú.Vodice  u  Lh e nic

 k.ú.Trocnov

 k.ú.Mokrý Lom

 k.ú.Hořice  na  Šu m a vě

 k.ú.Rožm itál na  Šu m a vě

 k.ú.Radčice  u  Ma lont

 k.ú.Dob roh ošť

 k.ú.Radostice  u  Trocnova

 k.ú.Bě lčovice

 k.ú.Hůrky

 k.ú.Pě čín u  Trh ových  Svinů

 k.ú.Hradiště  u  Ka plice

 k.ú.Ma líkov na d Ne žárkou

 k.ú.Hojná Voda

 k.ú.Dolní Stropnice

 k.ú.Horní Ně m čice

 k.ú.Ch lu m  na d Ma lší

 k.ú.Lipnice  u  Kojákovic
 k.ú.Střížov nad Ma lší

 k.ú.Svinná Lada

 k.ú.Ra tib orova Lh ota

 k.ú.Ke b la ny

 k.ú.Bra nišov u  Du b néh o

 k.ú.Konra tice

 k.ú.O lša ny u  Dačic

 k.ú.Solná Lh ota

 k.ú.Náva ry

 k.ú.Lom e c

 k.ú.Je le m e k

 k.ú.Ma lče

 k.ú.Ve clov

 k.ú.Ch ode č

 k.ú.Ve sce  u  Dačic

 k.ú.Bře zí u  Trh ových  Svinů

 k.ú.Ka m e nná u  Trh ových  Svinů

 k.ú.Že stov

 k.ú.Vlčí Jám y

 k.ú.Se dlo u  Kom a řic

 k.ú.Plačovice

 k.ú.Lipnice  u  Ma rkva rce

 k.ú.Bě le č u  Tě šovic

 k.ú.Ža ltice

 k.ú.Pa sova ry

 k.ú.Če ské Bu dě jovice  6

 k.ú.Kvítkovice  u  Lipí

 k.ú.Záb oří u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Polka

 k.ú.Lib oře zy

 k.ú.Mnich  u  Nové Bystřice

 k.ú.Ba b ice  u  Ne tolic

 k.ú.Če ské Bu dě jovice  7

 k.ú.Horní Záb la tí

 k.ú.Ště kře

 k.ú.Lh ota  u  Vla ch novic

 k.ú.Ža b ovře sky u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Ča kov u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.La žíšťko

 k.ú.Zde nice

 k.ú.Lh ota  u  Se dla

 k.ú.Hlincová Hora

 k.ú.Slavče  u  Trh ových  Svinů

 k.ú.Dolní Ch rášťa ny

 k.ú.Hrach oviště  u  Tře b oně

 k.ú.Žu pa novice  u  De šné

 k.ú.Svéra z u  Vě třní

 k.ú.Radošovice  u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Stra dov u  Ka plice

 k.ú.Kre jčovice

 k.ú.Dvory u  La žišť

 k.ú.Kře novice  u  Du b néh o

 k.ú.O h ra ze ní

 k.ú.Le vín u  Lišova

 k.ú.Potočná u  Čím ě ře

 k.ú.Závra ty

 k.ú.Hodonice  u  Ma lont

 k.ú.Kra tu šín

 k.ú.Dvore c u  Tře b če

 k.ú.Ne da b yle

 k.ú.O strolovský Úje zd

 k.ú.Bra nišovice  u  Řím ova

 k.ú.Ma ne šovice

 k.ú.Svéra z

 k.ú.Ch va lkovice  u  De šné

 k.ú.Dvoře tín

 k.ú.Nová Ve s u  Se dla

 k.ú.Sta jka

 k.ú.Ra nkov u  Trh ových  Svinů

 k.ú.Nová Ve s u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Tře šňový Úje zde c

 k.ú.Lh otka  u  Tře b če

 k.ú.Sta ré Pra ch a tice

 k.ú.Prostře dní Svince

 k.ú.Ch va lovice  u  Ne tolic

 k.ú.Klade nské Rovné

 k.ú.O se ky

 k.ú.Ve lká Lh ota  u  Dačic

 k.ú.Podle sí pod La ndšte jne m

 k.ú.O b ora  u  Vyšnéh o

 k.ú.Lu žice  u  Ne tolic

 k.ú.Ka liště  u  Lipí

 k.ú.Lh otice  u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Horní Cazov

 k.ú.Vráto

 k.ú.Modle tice

 k.ú.Řa snice

 k.ú.Horní Ch rášťa ny

 k.ú.Ka h ov

 k.ú.Vlach novice

 k.ú.Ch ode č-Zvíkov

 k.ú.Za h rádka  u  O m le nic

 k.ú.Vlčice  u  Střížovic

 k.ú.Hlava tce  u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Dě třiš

 k.ú.De h táře  u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Kra m olín u  Kojákovic

 k.ú.Je dova ry

 k.ú.Ve lký Je níkov

 k.ú.Prostře dní Vydří

 k.ú.Su ch dol u  Ku nža ku

 k.ú.Zvě ře tice

 k.ú.Pa šinovice

 k.ú.Pe rlovice

 k.ú.Žu m b e rk u  Nových  Hradů

 k.ú.Ska lka  u  Nové Bystřice

 k.ú.Stře m ily

 k.ú.Bře zová La da

 k.ú.Če ské Bu dě jovice  5

 k.ú.Pla ná u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Dolní Cazov

 k.ú.Korku sova Hu ť

 k.ú.Horou ty

 k.ú.Horní Mile tín

 k.ú.Vrb ice  u  Žitné

 k.ú.Rájov-Če rnice

 k.ú.Nové Dvory

 k.ú.Vidov

 k.ú.Bu dkov u  Střížovic

 k.ú.Dolní Svince

 k.ú.Ma lý Je níkov k.ú.Ve se lka  u  Vim pe rka

 k.ú.Výrov u  Hu since

 k.ú.Horní Radíkov

 k.ú.Pe rnáre c

 k.ú.La žišťka

 k.ú.Vě třní-Ka liště

 k.ú.Kle novice  u  Mičovic

 k.ú.Le ština  u  Strm ilova

 k.ú.Hostkovice  u  Dolních  Ně m čic

 k.ú.Ma lé Ch rášťa ny

 k.ú.Vše m ě ry

 k.ú.Políkno u  Jindřich ova Hra dce

 k.ú.Ja ronín-Ku klov

 k.ú.Kosov u  O pa lic

 k.ú.Hu ťský Dvůr

 k.ú.Sa la dín

 k.ú.Ma ršov u  He řm a nče

 k.ú.Křišťa novice  u  Záb la tí
 k.ú.Roh a nov u  Pra ch a tic

 k.ú.Zvě ře nice

 k.ú.Če ský He ršlák

 k.ú.Alb re ch tovice

 k.ú.Záh orkovice

 k.ú.Ch lístov u  La žišť

 k.ú.Stádla

 k.ú.Hradiště  u  Nové Bystřice

 k.ú.O tm a nka

 k.ú.Hlinsko u  Vráta

 k.ú.Ště drkov

 k.ú.Nové Hobzí

 k.ú.Be ne šov na d Če rnou

 k.ú.Záb rdí u  La žišť

 k.ú.Ve ve ří u  Nových  Hradů

 k.ú.Nová Ve s u  Klikova

 k.ú.Hole šice  u  Cizkra jova

 k.ú.Za h orčice  u  Vráb če

 k.ú.Dě ka nské Ska liny

 k.ú.Koryta  u  Hně va nova

 k.ú.Dolní Žďár u  Láse nice

 k.ú.Dob rkovská Lh otka

 k.ú.Dolní Bolíkov-Nová Ve s

 k.ú.Dolní Svě tlé Hory

 k.ú.Hradišťko u  Dačic

 k.ú.Bože jov u  Nových  Hradů

 k.ú.Se dlovice

 k.ú.Skláře  na  Šu m a vě

 k.ú.Me zile sí u  Trh ových  Svinů

 k.ú.Horní Lh ota  u  Láse nice

 k.ú.Dolní Mile tín

 k.ú.Záb la tí u  Pra ch a tic

 k.ú.Zla tá Koru na

 k.ú.Ka dole c u  Sla vonic

 k.ú.Ka liště  u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Nové Sady u  Píse čnéh o

 k.ú.Bu kvice  u  Trh ových  Svinů

 k.ú.Nový Svě t u  Borových  La d

 k.ú.Stodůlky u  Strážnéh o

 k.ú.Horní Žďár u  Jindřich ova Hra dce

 k.ú.Ku b ova  Hu ť

 k.ú.Troja ny u  Dolníh o Dvořiště
 k.ú.Dvore čná

 k.ú.Sva tý Ja n na d Ma lší

 k.ú.Sla tina  u  Horní Vlta vice

 k.ú.Borovnice  u  Če ských  Bu dě jovic
 k.ú.Ku ní pod La ndšte jne m

 k.ú.Za h rádka  u  Mirkovic

 k.ú.Pe trovice  u  Záb la tí

 k.ú.Pa se ky u  Horní Stropnice

 k.ú.Slavkov u  Če skéh o Kru m lova

 k.ú.Václavov u  Ch va le tína

 k.ú.Boršov u  Lou čovic

 k.ú.Dou b ra vice  u  Ne da b yle

 k.ú.He řm a ň u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Be dřich ov u  Horní Stropnice

 k.ú.Bore k u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Frydava

 k.ú.Příse čná-Dom ora dice

 k.ú.Dolní Bolíkov

 k.ú.Hradce  u  Hom ol

 k.ú.Ru dolfov u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Prostře dní Svince -Holkov

 k.ú.Ja nské Údolí-Kovářov

 k.ú.Dvorce  u  Stráže  na d Ne žárkou

 k.ú.Zátoňské Dvory

 k.ú.Dob rá Voda u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Spolí-Nové Spolí

 k.ú.Dob rá Voda u  Horní Stropnice

 k.ú.Vše m ě ry-Zátoň

 k.ú.Ada m ov u  Če ských  Bu dě jovic

 k.ú.Ryb ník u  Dolníh o Dvořiště

 k.ú.Kladné-Dob rkovice

 k.ú.Za dní Výtoň

 k.ú.Če ské Bu dě jovice  1

 k.ú.Dolní Bolíkov-Ru b a šov

O RP Prach a tice

O RP Tře b oň

O RP Če ský Kru m lov

O RP Dačice

O RP Ka plice

O RP Če ské Bu dě jovice

O RP Trh ové Sviny
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NBC 2014NBC 2014

NBC 39NBC 39
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JEVY SCHVALO VANÉ

LEGENDA
JEVY INFO RMATIVNÍ

Hra nice  kra je

Hra nice  správ. obvodů ob cí s rozšíř. působ ností

Hra nice  správníh o úze m í ob ce

Hra nice  ka ta strálníh o úze m ík.ú.Řím ovTře b oň

Bioce ntru m  na dre g ionální

Bioce ntru m  re g ionální

Biokoridor na dre g ionální

Biokoridor re g ionální

Úze m ní systém  e kolog ické stability

NBC37NBC37

RBC545RBC545

NBK60NBK60

RBK31RBK31

O zna če ní sou du , kte rý 
rozsu de k vyda l:

O zna če ní rozsu dku :

Da tu m  na b ytí právní m oci rozsu dku :

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SO UD

1As 15/2016 - 85

18. 9. 2017

O zna če ní správníh o org ánu , 
kte rý posle dní a ktu a liza ci vyda l:

Pořa dové číslo posle dní a ktu a liza ce :

Da tu m  na b ytí účinnosti posle dní a ktu a lizace :

Jm éno a  příjm e ní, fu nkce  a  podpis
oprávně né úře dní osoby pořizova te le :

ZASTUPITELSTVO  JIHO Č ESKÉHO  KRAJE
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