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č. j.  ŽP/620/13       V Plzni dne 23. 1. 2013 

Vyřizuje: Mgr. Renáta Zemanová 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

  

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně i místně příslušný 

orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 171 a 

násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“), a ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) 

navrhuje v souladu s ustanovením § 56 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 4 zákona o ochraně 

přírody a krajiny vydání tohoto opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného 

živočicha rorýse obecného (Apus apus) a jeho sídel: 

 

I. 

Opatřením obecné povahy se za níže uvedených podmínek povoluje výjimka ze zákazů 

stanovených v ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to ze 

zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, poškozovat užívaná sídla a rušit zvláště 

chráněného živočicha rorýse obecného (Apus apus) při rekonstrukci dvou- a vícepodlažních 

budov sloužících jako hnízdiště rorýsů obecných nebo potenciálně vhodných k hnízdění 

rorýsů v jejich  hnízdním období na území ve správní působnosti Krajského úřadu 

Plzeňského kraje, jako věcně i místně příslušného orgánu ochrany přírody. 

II. 

Pro účely tohoto opatření obecné povahy se rozumí 

 

a) „rekonstrukcí“ stavební úpravy a udržovací práce obvodových stěn včetně atik, 

zejména zateplování a omítání svislých stěn, stavební úpravy a udržovací práce 

související s úpravou větracích otvorů a odvětrávaných prostorů (dutin) v podstřeší 

nebo ve střešních konstrukcích, včetně montáže lešení potřebného pro tyto činnosti, 

 

b) „budovou vhodnou k hnízdění rorýsů“ dvou- a vícepodlažní panelové budovy, které 

mají od druhého patra výše na plášti zjevné mezery mezi panely, netěsné staré 

opláštění (vlnitý plech, laminát apod.), vylámané rohy panelů nebo průchodné min. 3 

cm široké kulaté, horizontální nebo vertikální větrací otvory v atice, dále i zděné 
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budovy, které mají od druhého patra výše horizontální průduchy nebo mezeru mezi 

pozednicí a krovem, 

 

c) „hnízdním obdobím rorýse obecného“ období od 20. 4. do 1. 8. kalendářního roku, 

 

d) „územím ve správní působnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje“ území 

Plzeňského kraje mimo území Národního parku Šumava, chráněných krajinných 

oblastí, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, vojenských 

újezdů a objektů důležitých pro obranu státu, 

 

e) „typizovanými budkami pro rorýse“ budky speciálních rozměrů uvedených např. na 

webové adrese: www.rorysi.cz, 

 

f) „průleznými prvky“ prvky umožňující rorýsům snadný průlez k hnízdní dutině uvedené 

např. na webové adrese: www.rorysi.cz. 

 

 

III. 

Rekonstrukce dvou- a vícepodlažních budov vhodných k hnízdění rorýsů mimo hnízdní 

období rorýse obecného lze provádět za podmínky realizace níže uvedených ochranných 

opatření: 

1) V případě, že na budově jsou stávající větrací otvory, je podmínkou provedení 

rekonstrukce: 

a) v atice budovy zanechat odkryté větrací průduchy v min. množství 10 otvorů po obou 
stranách domu (celkem 20 otvorů), 
 

b) volné průduchy osadit do zateplení průleznými prvky bez krycích lamel o světlém 
průměru min. 7 cm, 

 
c) vnější okraje volných otvorů před osazením začistit, 

 
d) průlezné prvky mechanicky zdrsnit, nebo vypískovat, 

 
e) průlezné prvky osadit tak, aby po osazení nepřesahovaly spodním okrajem ven 

z fasády, 
 

f) v případě zateplování podstřeší zachovat volný prostor za volnými průduchy min. 
20 x 20 cm. 

 
2) V případě, že jsou na plášti budovy vhodné k hnízdění rorýsů před rekonstrukcí mezery 

mezi panely, skuliny v rozích nebo další otvory, které není možné při rekonstrukci 

ponechat volné, je podmínkou provedení rekonstrukce: 

a) pod střechu budovy ve výšce atiky, min. však 4 m nad nejbližší překážkou (např. 
široké římsy) do fasády instalovat typizované budky pro rorýse v počtu minimálně 3 
hnízdních komor na každý rekonstruovaný vchod takové budovy, 

http://www.rorysi.cz/
http://www.rorysi.cz/
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b) budky umístit vždy do zateplení na stěnu budovy a je-li to možné, umístit je pod 

střešní římsy na stěny vystavené nižší hlukové či noční světelné zátěži. 
 

 
 
3) Pokud bude rekonstrukce budov vhodných k hnízdění rorýsů prováděna v 

hnízdním období rorýse obecného, je třeba předem všechny vhodné otvory ke hnízdění 
před hnízdním obdobím dočasně zaslepit a následně při rekonstrukci budovy postupovat 
podle odstavce 1) a 2). 

 
 
 

IV. 
 

Zahájení a ukončení rekonstrukce budov vhodných pro hnízdění rorýsů a oznámí investor 
písemně Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, ve lhůtě 7 
pracovních dní před zahájením rekonstrukce, respektive 7 pracovních dní po jejím ukončení, 
tak, aby mohlo být orgánem ochrany přírody sledováno dodržování podmínek vyplývajících z 
tohoto opatření obecné povahy. 
 
 
 
ODŮVODNĚNÍ 

Účelem tohoto opatření obecné povahy je zajistit adekvátní ochranu hnízdní populace 

zvláště chráněného druhu živočicha – rorýse obecného (Apus apus) na území Plzeňského 

kraje. Opatření obecné povahy se vztahuje na provádění rekonstrukcí dvou- a 

vícepodlažních budov s větracími otvory vedoucími do odvětrávaných prostor (dutin) v 

podstřeší nebo ve střešních konstrukcích budov (dále jen „budovy“), které mohou sloužit jako 

hnízdiště rorýse obecného. 

 Rorýs je druhem zvláště chráněného ptáka z řádu svišťounů, který je rozšířen 

v široké oblasti palearktu. Rorýsi hnízdí dnes téměř výhradně ve vyšších stavbách, ponejvíce 

v panelových domech, věžích, starých skladech a dalších vhodných vícepodlažních 

budovách, nejčastěji ve městech. Na rozdíl od ostatních druhů synantropních ptáků však 

hnízdící rorýsi nepoškozují vzhled budov stavbami hnízd ani exkrementy, proto je jejich 

koexistence s člověkem prakticky bezproblémová. Rorýs je přísně tažný pták, který zimuje 

až na jih od rovníku v Africe. Na zimoviště od nás odlétají již v srpnu, v dubnu se vrací.  Ke 

svému hnízdění využívá různé praskliny, škvíry a otvory na budovách, většinou od druhého 

patra výše. Rorýsi se živí létajícím hmyzem, v případě jeho nedostatku mohou mláďata 

upadnout do částečné hibernace, kdy mají až na několik dní zpomalené životní funkce. 

Rorýs je vynikající letec, dokáže za letu spát, pářit se a ve vzduchu stráví většinu života.  

V několika posledních letech začal populaci rorýsů v ČR a tím i v Plzeňském kraji 

velmi ohrožovat nový fenomén – zateplování výškových budov, zejména starých panelových 

domů. Tato jinak velmi potřebná a přínosná činnost decimuje stavy rorýsů především ve 

městech. Plošné pokrývání plášťů budov je velmi rychlé a efektivní, ale pod stavebním 

polystyrénem je zničeno po celé ČR v hnízdní době velké množství nejen snůšek vajec 

rorýsů, ale i mláďat. Z výše uvedené biologie a prudce klesající populační četnosti rorýse 
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obecného v ČR vychází definovaná ochranná opatření. Při rychlém úbytku hnízdních 

možností ptáků zejména na panelových budovách, jsou zbývající vhodné objekty téměř vždy 

obsazovány a je třeba na ně pohlížet jako na biotop, či velmi pravděpodobná hnízdiště, kde 

je třeba zachovat alespoň minimální možnosti pro další přežití rorýsů. Rorýsi jsou velmi 

fixovaní na svá hnízdiště a obtížně obsazují jiná stanoviště, proto je v ochranných opatřeních 

prioritní zachování aspoň části stávajících otvorů, kde ptáci hnízdili. Nejvhodnějším a nejvíce 

efektivním opatřením je osazení vletových otvorů přístupnými trubkami při dodržení rozměrů, 

které vychází z dlouhodobých pozorování biologie rorýsů. Místo trubek lze použít také další 

průlezné prvky, jejichž parametry jsou známé (např. www.rorysi.cz). Počet ponechaných 

přístupných otvorů zohledňuje zkušenost ze staveb, kdy lze jen těžko prověřit veškeré 

otvory, zda jsou dostatečně prostupné do podstřeší. V případech, kdy tato opatření není 

možné z technologických důvodů aplikovat, je možné jako náhradní opatření instalovat 

typizované budky pro rorýse. Početnost hnízd na budovách se vzhledem k hnízdní biologii a 

letové rychlosti ptáků velmi špatně určuje. Rorýsi hnízdí s oblibou ve skupinách, proto 

instalace 3 budek na jeden vchod je minimum k zachování další populace.   

 

POUČENÍ 

Podle ustanovení § 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u 
správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. 
Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné 
povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního 
řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu 
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů 
ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Rozhodnutí o námitkách včetně 
vlastního odůvodnění, se stane součástí odůvodnění opatření obecné povahy. Proti 
rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení 
pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy. 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Do 
opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může po nabytí účinnosti každý nahlédnout na 
Krajském úřadě Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. 
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VÝZVA 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, v souladu s ustanovením 
§ 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), současně vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření do 30 dnů ode dne 
jeho zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje, podaly připomínky 
nebo námitky. Dotčenými osobami jsou v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu 
ty osoby, jichž se dotýká návrh opatření obecné povahy. Případné připomínky nebo námitky 
je třeba zaslat písemně na Krajský úřad Plzeňského kraje, na adresu Krajský úřad 
Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, případně 
elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu 

elektronické podatelny https://ipodatelna.plzensky-kraj.cz/ nebo prostřednictvím 
veřejné datové sítě do datové schránky - ID datové schránky: zzjbr3p.  
Nebudou-li žádné námitky ani připomínky uplatněny, bude opatření obecné povahy 
vydáno ve výše uvedeném znění. 
 

 

 

        „otisk úředního razítka“ 

 

Ing. Jan Kroupar 
vedoucí oddělení ochrany přírody 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:.........     Sejmuto dne:................. 
 

 

https://ipodatelna.plzensky-kraj.cz/
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Rozdělovník: 
 

 Babylon 

Bdeněves 

Běhařov 

Bělá nad Radbuzou 

Benešovice 

Běšiny 

Bezděkov (RO) 

Bezděkov (KT) 

Bezdružice 

Bezvěrov 

Bílov 

Biřkov 

Blatnice 

Blažim 

Blížejov 

Blovice 

Bohy 

Bolešiny 

Bolkov 

Bor 

Borovno 

Borovy 

Břasy 

Březina 

Břežany 

Brnířov 

Brod nad Tichou 

Brodeslavy 

Broumov 

Bučí 

Budětice 

Bujesily 

Buková 

Bukovec 

Bukovník 

Bušovice 

Cebiv 

Cekov 

Chanovice 

Cheznovice 

Chlistov 

Chlum (RO) 

Chlum (PJ) 

Chlumčany 

Chlumy 

Chocenice 

Chocomyšl 

Chodov 

Chodová Planá 

Chodská Lhota 

Chodský Újezd 

Chomle 

Chotěšov 

Chotíkov 

Chrastavice 

Chrást 

Chříč 

Chudenice 

Chudenín 

Chválenice 

Ctiboř 

Čachrov 

Částkov 

Čečovice 

Čeminy 

Čermná 

http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553433
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566756
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541842
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553441
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560723
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=555797
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541095
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=555801
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560740
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558656
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530239
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578088
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558672
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566764
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553450
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557587
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566471
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=555835
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540463
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560758
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566705
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=542156
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559725
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559733
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541923
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566136
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541605
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566489
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541401
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558699
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=555894
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559741
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=546372
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553506
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530085
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559750
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560782
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559768
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556335
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559857
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556343
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540803
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557773
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557781
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540307
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557803
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553727
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553735
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560901
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553743
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560910
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541141
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557838
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558940
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553751
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558966
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558974
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556378
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556386
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557846
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579459
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=555941
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560804
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566080
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558711
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553514
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Černíkov 

Černíkovice 

Černošín 

Čerňovice 

Černovice 

Červené Poříčí 

Česká Bříza 

Česká Kubice 

Číhaň 

Čímice 

Čižice 

Čížkov 

Čmelíny 

Dešenice 

Díly 

Dlažov 

Dlouhá Ves 

Dlouhý Újezd 

Dnešice 

Dobřany 

Dobříč 

Dobřív 

Dobršín 

Dolany (KT) 

Dolany (PS) 

Dolce 

Dolní Bělá 

Dolní Hradiště 

Dolní Lukavice 

Domažlice 

Domoraz 

Drahkov 

Drahoňův Újezd 

Drahotín 

Dražeň 

Draženov 

Dražovice 

Druztová 

Dýšina 

Ejpovice 

Erpužice 

Frymburk 

Halže 

Hartmanice 

Hejná 

Heřmanova Huť 

Hlavňovice 

Hlince 

Hlohová 

Hlohovčice 

Hlohovice 

Hnačov 

Hněvnice 

Holoubkov 

Holovousy 

Holýšov 

Honezovice 

Hora Svatého Václava 

Horažďovice 

Horní Bělá 

Horní Bříza 

Horní Kamenice 

Horní Kozolupy 

Horní Lukavice 

Horšice 

Horšovský Týn 

Hostouň 

Hošťka 

Hradec 

http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553531
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566632
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560812
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530328
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566098
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=542172
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558745
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553549
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=542024
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578495
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557641
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557650
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578568
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556041
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553557
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556068
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556076
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560839
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557668
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557676
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558770
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559776
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530123
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556106
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558788
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=539945
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558796
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558800
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557684
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553425
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578517
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540251
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530379
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553573
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578665
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553581
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566683
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558834
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558851
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559792
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560855
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578525
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560863
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556181
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541796
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558869
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556203
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566390
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553620
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566641
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559806
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=542083
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530221
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559814
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566730
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553654
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540668
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566276
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556254
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558877
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558885
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553662
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541290
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=539821
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557722
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553671
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553689
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560898
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557731
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Hradešice 

Hradiště (PJ) 

Hradiště (DO) 

Hrádek (SU) 

Hrádek (RO) 

Hromnice 

Hůrky 

Hvozd 

Hvožďany 

Janovice nad Úhlavou 

Jarov 

Jarov 

Javor 

Ježovy 

Kaceřov 

Kakejcov 

Kamenec 

Kamenný Újezd 

Kanice 

Kaničky 

Kařez 

Kařízek 

Kasejovice 

Kašperské Hory 

Kaznějov 

Kbel 

Kbelany 

Kdyně 

Kejnice 

Klabava 

Kladruby 

Kladruby 

Klatovy 

Klášter 

Klenčí pod Čerchovem 

Klenová 

Kočín 

Kočov 

Kokašice 

Kolinec 

Koloveč 

Konstantinovy Lázně 

Kopidlo 

Kornatice 

Koryta 

Kostelec 

Kotovice 

Kout na Šumavě 

Kovčín 

Kozlovice 

Kozojedy 

Kozolupy 

Kožlany 

Kralovice 

Kramolín 

Krašovice 

Křelovice 

Křenice 

Křenovy 

Krsy 

Kšice 

Kunějovice 

Kvášňovice 

Kvíčovice 

Kyšice 

Ledce 

Lesná 

Lestkov 

Letiny 

http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556319
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557749
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566179
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556301
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559822
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558915
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559849
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558931
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566331
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556394
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578541
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558982
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541869
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541753
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558991
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579017
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566811
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541150
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566144
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553778
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559903
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530361
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557862
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556432
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559008
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557871
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=538183
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553786
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541826
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559911
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560928
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559920
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=555771
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557897
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553794
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541851
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578771
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541559
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541494
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556467
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553816
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560952
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559024
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579033
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559032
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=503916
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540633
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553824
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578177
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540200
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559041
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559059
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559067
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559075
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557943
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559083
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559105
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556505
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553832
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559091
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560979
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559121
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541931
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553841
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559130
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559148
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561002
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561011
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557951
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Letkov 

Lhota pod Radčem 

Lhotka u Radnic 

Lhůta 

Libkov 

Liblín 

Líně 

Lisov 

Líšina 

Líšťany 

Líté 

Litohlavy 

Lochousice 

Lom u Tachova 

Lomec 

Losiná 

Loučim 

Louňová 

Loza 

Lužany 

Luženičky 

Malý Bor 

Manětín 

Maňovice 

Měcholupy 

Meclov 

Měčín 

Medový Újezd 

Merklín 

Město Touškov 

Mešno 

Mezholezy (dříve okres 

Domažlice) 

Mezholezy (dříve okres 

Horšovský Týn) 

Mezihoří 

Milavče 

Mileč 

Milínov 

Milíře 

Mířkov 

Mirošov 

Míšov 

Mladotice 

Mladý Smolivec 

Mlečice 

Mlýnské Struhadlo 

Mnichov 

Mochtín 

Močerady 

Mohelnice 

Mokrosuky 

Mokrouše 

Mrákov 

Mrtník 

Mutěnín 

Myslinka 

Myslív 

Myslovice 

Mýto 

Nadryby 

Nalžovské Hory 

Nebílovy 

Nečtiny 

Nehodiv 

Nekmíř 

Nekvasovy 

Němčice 

Němčovice 

Nepomuk 

http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540561
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=567001
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559946
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578606
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553859
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559954
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559164
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540064
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540617
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559172
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566420
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553611
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566462
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541702
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578070
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558001
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553867
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558010
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566446
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558028
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553891
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556629
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559202
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578410
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=539716
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553913
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556637
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579009
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558044
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559211
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579084
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553921
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553921
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553930
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553930
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578461
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553948
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558052
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530140
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541532
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553956
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559997
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=546399
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559237
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558061
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560006
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=542059
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566292
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556718
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=599174
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558079
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556726
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540641
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553981
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559245
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553999
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566543
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556734
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541745
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560014
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559253
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556751
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540340
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559261
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578223
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559270
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558095
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=599166
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566837
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558109
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Netunice 

Neuměř 

Neurazy 

Nevid 

Nevolice 

Nevřeň 

Nezamyslice 

Nezbavětice 

Nezdice 

Nezdice na Šumavě 

Nezdřev 

Nezvěstice 

Nová Ves (DO) 

Nová Ves (PJ) 

Nové Mitrovice 

Nový Kramolín 

Nýřany 

Nýrsko 

Obora (PS) 

Obytce 

Olbramov 

Olšany 

Oplot 

Osek 

Oselce 

Ostřetice 

Ostrov u Bezdružic 

Osvračín 

Ošelín 

Otěšice 

Otov 

Pačejov 

Pařezov 

Pasečnice 

Pastuchovice 

Pelechy 

Pernarec 

Petrovice u Sušice 

Planá 

Plasy 

Pláně 

Plánice 

Plešnice 

Plískov 

Plzeň 

Pňovany 

Poběžovice 

Pocinovice 

Poděvousy 

Podmokly (SU) 

Polánka 

Poleň 

Postřekov 

Potvorov 

Prádlo 

Předenice 

Předslav 

Přehýšov 

Přestavlky 

Přeštice 

Příchovice 

Příkosice 

Přimda 

Příšov 

Přívětice 

Prostiboř 

Ptenín 

Puclice 

Rabí 

http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558117
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554022
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558125
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541192
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554031
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559288
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578533
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553590
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=542296
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556815
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540102
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558141
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=599131
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540269
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558176
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554057
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559300
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556831
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559318
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541915
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566888
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541958
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=539783
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560057
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558184
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578061
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559326
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554073
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541681
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540293
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566209
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556912
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=599182
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554081
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566781
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566373
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559334
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556921
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561134
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559351
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530336
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=556955
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559369
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566861
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554791
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559377
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554111
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554120
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566365
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560081
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553565
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541788
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554138
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530247
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558231
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540412
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557005
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559393
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530131
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558249
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558257
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579131
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561151
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=567086
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560111
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541486
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558265
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554154
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557013
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Radkovice 

Radnice 

Raková 

Řenče 

Rochlov 

Rokycany 

Roupov 

Rozvadov 

Rybnice 

Sebečice 

Seč 

Sedlec 

Sedliště 

Semněvice 

Sirá 

Skapce 

Skašov 

Skomelno 

Skořice 

Slatina 

Slatina 

Smědčice 

Soběkury 

Soběšice 

Spálené Poříčí 

Spáňov 

Srbice 

Srby (PJ) 

Srby (DO) 

Staňkov 

Staré Sedliště 

Staré Sedlo 

Starý Plzenec 

Stod 

Strašice 

Strašín 

Stráž (TC) 

Stráž (DO) 

Strážov 

Střelice 

Stříbro 

Střížovice 

Studánka 

Studená 

Sulislav 

Sušice 

Svéradice 

Svojkovice 

Svojšín 

Sytno 

Šťáhlavy 

Štěnovice 

Štěnovický Borek 

Štichov 

Štichovice 

Štítov 

Švihov 

Tachov 

Tatiná 

Těně 

Terešov 

Těškov 

Tis u Blatna 

Tisová 

Tlučná 

Tlumačov 

Tojice 

Třebčice 

Třemešné 

http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540421
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560120
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566942
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558303
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559423
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559717
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558290
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561169
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559431
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560146
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558311
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530271
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540692
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554201
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=546488
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579467
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=539937
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566845
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=506664
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578436
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566748
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540722
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558346
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557099
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558362
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554251
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554260
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554278
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540676
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554294
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561185
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561193
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558371
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558389
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560162
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557129
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561207
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554316
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557137
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540056
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561215
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558401
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561223
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553603
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561231
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557153
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557161
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541176
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561258
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557081
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558427
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558435
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=539741
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566101
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578797
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579343
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557200
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560715
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578983
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560189
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566802
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=546526
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559482
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541621
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559491
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554341
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578614
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578592
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561304
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Třemošná 

Trhanov 

Trnová 

Trokavec 

Trpísty 

Tužice 

Týček 

Tymákov 

Týnec 

Týniště 

Úboč 

Úherce 

Újezd 

Újezd nade Mží 

Újezd u Plánice 

Újezd u Svatého Kříže 

Úlice 

Únehle 

Únějovice 

Úněšov 

Únětice 

Úsilov 

Úterý 

Útušice 

Vejprnice 

Vejvanov 

Velečín 

Velhartice 

Velké Hydčice 

Velký Bor 

Velký Malahov 

Ves Touškov 

Veselá 

Vidice 

Vísky 

Vlčí 

Vlčtejn 

Vlkanov 

Vochov 

Volduchy 

Vranov 

Vrčeň 

Vřeskovice 

Vrhaveč 

Vstiš 

Všehrdy 

Všekary 

Všenice 

Všepadly 

Všeruby (DO) 

Všeruby (PS) 

Výrov 

Vysoká Libyně 

Zadní Chodov 

Zahořany 

Zahrádka 

Zavlekov 

Záchlumí 

Zbiroh 

Zborovy 

Zbůch 

Zdemyslice 

Zemětice 

Zhoř 

Zruč-Senec 

Zvíkovec 

Žákava 

Ždánov 

Ždírec 

http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559521
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554359
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559504
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579246
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=561291
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=553522
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=546534
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558460
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541885
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=539929
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566161
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=546411
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554383
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566594
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578321
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=546551
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559555
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541435
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554391
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559563
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540528
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554405
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559571
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558486
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559580
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560227
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578924
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557366
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557374
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557382
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554413
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558494
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560235
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554421
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579289
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566691
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540706
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566250
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559601
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560251
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=579491
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558559
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566055
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557455
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558567
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566497
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566071
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566799
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554448
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554456
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559628
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=566969
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530280
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541362
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554464
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578827
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557463
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541664
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=560260
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=578312
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559661
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558583
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558591
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541460
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559679
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=541061
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=530182
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=554472
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558605
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Žichovice 

Žihle 

Žihobce 

Žilov 

Žinkovy 

Životice 

 

 

 

http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557544
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559695
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=557536
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=559709
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=558630
http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&obec=540137
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