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Obce regionu MAS Kyjovské Slovácko 

Obec Archlebov Obec Lovčice Obec Svatobořice-Mistřín 

Obec Bukovany Obec Milotice Obec Syrovín 

Město Bzenec Obec Moravany Obec Šardice 

Obec Čeložnice Obec Moravský Písek Obec Těmice 

Obec Dambořice Obec Mouchnice Obec Uhřice 

Obec Domanín Obec Násedlovice Obec Vacenovice 

Obec Dražůvky Obec Nechvalín Obec Věteřov 

Obec Hovorany Obec Nenkovice Obec Vlkoš 

Obec Hýsly Obec Ostrovánky Město Vracov 

Obec Ježov Obec Ratíškovice Obec Vřesovice 

Obec Karlín Obec Skalka Obec Žádovice 

Obec Kelčany Obec Skoronice Obec Žarošice 

Obec Kostelec Obec Sobůlky Město Ždánice 

Město Kyjov Obec Stavěšice Obec Želetice 

Obec Labuty Obec Strážovice Obec Žeravice 

 



Začlenění MAS Kyjovské Slovácko v pohybu do vnějšího územněsprávního systému 

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu se nachází v oblasti Jihovýchod (kód NUTS2: CZ06), v Jihomoravském kraji 

(kód kraje NUTS3: CZ064), v okrese Hodonín (kód okresu: 3706; kód NUTS4: CZ0645). Z celkového počtu obcí 

MAS je 42 municipalit (Archlebov, Bukovany, Bzenec, Čeložnice, Dambořice, Domanín, Dražůvky, Hovorany, 

Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Milotice, Moravany, Mouchnice, Násedlovice, Nechvalín, 

Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Syrovín, 

Šardice, Těmice, Uhřice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice a 

Žeravice) součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov (kód ORP: 1481; kód podle ČSÚ: 

6210), 2 obce (Karlín a Ratíškovice) jsou součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín (kód 

ORP: 1473; kód podle ČSÚ: 6206) a jedna obec (Moravský Písek) je součástí správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Veselí nad Moravou (kód ORP: 1490; kód podle ČSÚ: 6218), které zde, v souladu 

s ustanoveními zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 

s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních 

obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění 

pozdějších předpisů, vykonávají státní správu v přenesené působnosti. 

Obce MAS Bukovany, Čeložnice, Hovorany, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Milotice, Moravany, 

Mouchnice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-

Mistřín, Šardice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice a Želetice jsou součástí správního obvodu 

pověřeného obecního úřadu Kyjov (kód POÚ podle ČSÚ: 62102), obce Archlebov, Dambořice, Dražůvky, 

Lovčice, Násedlovice, Uhřice, Žarošice a Ždánice jsou součástí správního obvodu pověřeného obecního úřadu 

Ždánice (kód POÚ podle ČSÚ: 62103), obce Bzenec, Domanín, Syrovín, Těmice, Vracov a Žeravice jsou 

součástí správního obvodu pověřeného obecního úřadu Bzenec (kód POÚ podle ČSÚ: 62101), obce Karlín a 

Ratíškovice jsou součástí správního obvodu pověřeného obecního úřadu Hodonín (kód POÚ podle ČSÚ: 62061) 

a obec Moravský Písek je součástí správního obvodu pověřeného obecního úřadu Veselí nad Moravou (kód POÚ 

podle ČSÚ: 62183). Tyto pověřené obecní úřady zde, v souladu s ustanoveními zákona č. 314/2002 Sb. a 

vyhlášky č. 388/2002 Sb., vykonávají v přiznaném rozsahu státní správu v přenesené působnosti. 

Obce MAS Archlebov, Bukovany, Bzenec, Čeložnice, Dambořice, Domanín, Dražůvky, Hovorany, Hýsly, Ježov, 

Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Milotice, Moravany, Mouchnice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, 

Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Syrovín, Šardice, Těmice, 

Uhřice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice a Žeravice spadají 

do správního obvodu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj – územní pracoviště v Kyjově (číslo FÚ: 310), obce 

Karlín a Ratíškovice spadají do správního obvodu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj – územní pracoviště 

v Hodoníně (číslo FÚ: 309) a obec Moravský Písek spadá do správního obvodu Finančního úřadu pro 

Jihomoravský kraj – územní pracoviště ve Veselí nad Moravou (číslo FÚ: 311). 

 



Městský úřad Kyjov – Stavební úřad je v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecným stavebním úřadem, který 

tuto působnost vykonává pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 27 obcí MAS – Bukovany, Čeložnice, 

Hovorany, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Milotice, Moravany, Mouchnice, Nechvalín, 

Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, 

Věteřov, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice a Želetice. Městský úřad Ždánice – Stavební úřad je obecným stavebním 

úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 8 obcí MAS – Archlebov, Dambořice, Dražůvky, Lovčice, 

Násedlovice, Uhřice, Žarošice a Ždánice. Městský úřad Bzenec – Stavební úřad je obecným stavebním úřadem 

pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 6 obcí MAS – Bzenec, Domanín, Moravský Písek, Syrovín, Těmice a 

Žeravice. Městský úřad Hodonín – Stavební úřad je obecným stavebním úřadem pro ucelený správní obvod, do 

nějž náleží 2 obce MAS – Karlín a Ratíškovice. Městský úřad Vracov – Stavební úřad je obecným stavebním 

úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 2 obce MAS – Vacenovice a Vracov. 

Městský úřad Kyjov – Matrika je v souladu s ustanovením § 2 a souvisejících zákona č. 301/2000 Sb., o 

matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, matričním 

úřadem, který tuto působnost vykonává pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 13 obcí MAS – Bukovany, 

Kelčany, Kyjov, Mouchnice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, 

Věteřov a Želetice. Obecní úřad Ježov – Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 

5 obcí MAS – Ježov, Labuty, Skalka, Vřesovice a Žádovice. Obecní úřad Kostelec – Matrika je matričním úřadem 

pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 4 obce MAS – Čeložnice, Hýsly, Kostelec a Moravany. Obecní úřad 

Žarošice – Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 3 obce MAS – Násedlovice, 

Uhřice a Žarošice. Městský úřad Ždánice – Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž 

náleží 3 obce MAS – Archlebov, Dražůvky a Ždánice. Městský úřad Bzenec – Matrika je matričním úřadem pro 

ucelený správní obvod, do nějž náleží 2 obce MAS – Bzenec a Syrovín. Obecní úřad Čejč – Matrika je matričním 

úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 1 obec MAS – Karlín. Obecní úřad Dambořice – Matrika je 

matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 1 obec MAS – Dambořice. Obecní úřad Domanín – 

Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 1 obec MAS – Domanín. Obecní úřad 

Hovorany – Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 1 obec MAS – Hovorany. 

Obecní úřad Lovčice – Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 1 obec MAS – 

Lovčice. Obecní úřad Milotice – Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 1 obec 

MAS – Milotice. Obecní úřad Moravský Písek – Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž 

náleží 1 obec MAS – Moravský Písek. Obecní úřad Ratíškovice – Matrika je matričním úřadem pro ucelený 

správní obvod, do nějž náleží 1 obec MAS – Ratíškovice. Obecní úřad Svatobořice-Mistřín – Matrika je matričním 

úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 1 obec MAS – Svatobořice-Mistřín. Obecní úřad Šardice – 

Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 1 obec MAS – Šardice. Obecní úřad 

Těmice – Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 1 obec MAS – Těmice. Obecní 

úřad Vacenovice – Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 1 obec MAS – 



Vacenovice. Obecní úřad Vlkoš – Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 1 obec 

MAS – Vlkoš. Městský úřad Vracov – Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž náleží 1 

obec MAS – Vracov. Obecní úřad Žeravice – Matrika je matričním úřadem pro ucelený správní obvod, do nějž 

náleží 1 obec MAS – Žeravice. 

Vnitřní administrativní členění obcí MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

Obec Archlebov (kód obce ČSÚ: 586030; kód obce MMR: 00040 0) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Archlebov (kód části obce: 000400). 

 1 katastrální území: 

 Archlebov (kód katastrálního území: 600407). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Archlebov (kód základní sídelní jednotky: 000400). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Bukovany (kód obce ČSÚ: 586072; kód obce MMR: 01591 1) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Bukovany (kód části obce: 015911). 

 1 katastrální území: 

 Bukovany u Kyjova (kód katastrálního území: 615919). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Bukovany (kód základní sídelní jednotky: 015911). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Město Bzenec (kód obce ČSÚ: 586081; kód obce MMR: 01727 2) je vnitřně administrativně rozděleno na: 

 1 část obce: 

 Bzenec (kód části obce: 412261). 

 1 katastrální území: 

 Bzenec (kód katastrálního území: 617270). 

 9 základních sídelních jednotek: 

 Bzenec-Kolonie (kód základní sídelní jednotky: 01728); 

 Bzenec-Přívoz (kód základní sídelní jednotky: 01729); 



 Bzenec-střed (kód základní sídelní jednotky: 01727); 

 Doubrava (kód základní sídelní jednotky: 31394); 

 Louky (kód základní sídelní jednotky: 31393); 

 Olšovec (kód základní sídelní jednotky: 31390); 

 Úkolky (kód základní sídelní jednotky: 31391); 

 Vinohrady (kód základní sídelní jednotky: 31395); 

 Zámek (kód základní sídelní jednotky: 31392). 

Z hlediska typu jsou všechny základní sídelní jednotky urbanistickými obvody, z hlediska charakteristiky jsou ZSJ 

Bzenec-Kolonie a Bzenec-Přívoz plochami průmyslových areálů, ZSJ Bzenec-střed, Olšovec, Úkolky a Zámek 

jsou obytnými plochami, ZSJ Louky a Vinohrady jsou zemědělskými plochami a ZSJ Doubrava je lesní plochou. 

 

Obec Čeložnice (kód obce ČSÚ: 586111; kód obce MMR: 01942 9) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Čeložnice (kód části obce: 019429). 

 1 katastrální území: 

 Čeložnice (kód katastrálního území: 619426). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Čeložnice (kód základní sídelní jednotky: 019429). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Dambořice (kód obce ČSÚ: 586129; kód obce MMR: 02463 5) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Dambořice (kód části obce: 024635). 

 1 katastrální území: 

 Dambořice (kód katastrálního území: 624632). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Dambořice (kód základní sídelní jednotky: 024635). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 



 

Obec Domanín (kód obce ČSÚ: 586145; kód obce MMR: 03060 1) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Domanín (kód části obce: 030601). 

 1 katastrální území: 

 Domanín (kód katastrálního území: 630608). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Domanín (kód základní sídelní jednotky: 030601). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Dražůvky (kód obce ČSÚ: 586153; kód obce MMR: 03236 1) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Dražůvky (kód části obce: 032361). 

 1 katastrální území: 

 Dražůvky (kód katastrálního území: 632368). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Dražůvky (kód základní sídelní jednotky: 032361). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Hovorany (kód obce ČSÚ: 586170; kód obce MMR: 04637 0) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Hovorany (kód části obce: 046370). 

 1 katastrální území: 

 Hovorany (kód katastrálního území: 646377). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Hovorany (kód základní sídelní jednotky: 046370). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Hýsly (kód obce ČSÚ: 586200; kód obce MMR: 05048 2) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Hýsly (kód části obce: 050482). 

 1 katastrální území: 

 Hýsly (kód katastrálního území: 650480). 

 1 základní sídelní jednotku: 



 Hýsly (kód základní sídelní jednotky: 050482). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

Obec Ježov (kód obce ČSÚ: 586226; kód obce MMR: 05950 1) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Ježov (kód části obce: 059501). 

 1 katastrální území: 

 Ježov (kód katastrálního území: 659509). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Ježov (kód základní sídelní jednotky: 059501). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Karlín (kód obce ČSÚ: 586242; kód obce MMR: 06326 6) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Karlín (kód části obce: 063266). 

 1 katastrální území: 

 Karlín na Moravě (kód katastrálního území: 663263). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Karlín (kód základní sídelní jednotky: 063266). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Kelčany (kód obce ČSÚ: 586251; kód obce MMR: 06477 7) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Kelčany (kód části obce: 064777). 

 1 katastrální území: 

 Kelčany (kód katastrálního území: 664774). 

 2 základní sídelní jednotky: 

 Kelčany (kód základní sídelní jednotky: 06477); 

 Kelčany-průmyslový areál (kód základní sídelní jednotky: 32589). 

Z hlediska typu jsou obě základní sídelní jednotky sídelními lokalitami. 

 

Obec Kostelec (kód obce ČSÚ: 586277; kód obce MMR: 07031 9) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Kostelec (kód části obce: 070319). 

 1 katastrální území: 

 Kostelec u Kyjova (kód katastrálního území: 670316). 



 1 základní sídelní jednotku: 

 Kostelec (kód základní sídelní jednotky: 070319). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Město Kyjov (kód obce ČSÚ: 586307; kód obce MMR: 07843 3) je vnitřně administrativně rozděleno na: 

 4 části obce: 

 Bohuslavice (kód části obce: 006581); 

 Boršov (kód části obce: 078522); 

 Kyjov (kód části obce: 412287); 

 Nětčice (kód části obce: 078514). 

 4 katastrální území: 

 Bohuslavice u Kyjova (kód katastrálního území: 606588); 

 Boršov u Kyjova (kód katastrálního území: 678520); 

 Kyjov (kód katastrálního území: 678431); 

 Nětčice u Kyjova (kód katastrálního území: 678511). 

 13 základních sídelních jednotek: 

 Autobusové nádraží (kód základní sídelní jednotky: 07845); 

 Bohuslavice (kód základní sídelní jednotky: 00658); 

 Boršov (kód základní sídelní jednotky: 07852); 

 Brandlova (kód základní sídelní jednotky: 31400); 

 Bukovanská (kód základní sídelní jednotky: 07853); 

 Kyjov-střed (kód základní sídelní jednotky: 07843); 

 Nětčice (kód základní sídelní jednotky: 07851); 

 Od Svatobořic (kód základní sídelní jednotky: 07847); 

 Polámaný (kód základní sídelní jednotky: 07850); 

 Slíny (kód základní sídelní jednotky: 07849); 

 Trávníky (kód základní sídelní jednotky: 07848); 

 U nemocnice (kód základní sídelní jednotky: 07846); 

 Újezd (kód základní sídelní jednotky: 07844). 

Z hlediska typu jsou všechny základní sídelní jednotky urbanistickými obvody, z hlediska charakteristiky jsou ZSJ 

Autobusové nádraží, Brandlova, Kyjov-střed, Nětčice a Újezd obytnými plochami, ZSJ Bohuslavice a Boršov jsou 

odloučenými obytnými plochami, ZSJ Bukovanská, Od Svatobořic, Polámaný a Slíny jsou zemědělskými 

plochami, ZSJ Trávníky plochami průmyslových areálů a ZSJ U nemocnice plochami areálů občanské 

vybavenosti. 



 



 

Obec Labuty (kód obce ČSÚ: 586315; kód obce MMR: 07885 9) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Labuty (kód části obce: 078859). 

 1 katastrální území: 

 Labuty (kód katastrálního území: 678856). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Labuty (kód základní sídelní jednotky: 078859). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Lovčice (kód obce ČSÚ: 586340; kód obce MMR: 08764 5) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Lovčice (kód části obce: 087645). 

 1 katastrální území: 

 Lovčice u Kyjova (kód katastrálního území: 687642). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Lovčice (kód základní sídelní jednotky: 087645). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Milotice (kód obce ČSÚ: 586382; kód obce MMR: 09515 0) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Milotice (kód části obce: 095150). 

 1 katastrální území: 

 Milotice u Kyjova (kód katastrálního území: 695157). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Milotice (kód základní sídelní jednotky: 095150). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Moravany (kód obce ČSÚ: 586391; kód obce MMR: 09852 3) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Moravany (kód části obce: 098523). 

 1 katastrální území: 

 Moravany (kód katastrálního území: 698521). 

 2 základní sídelní jednotky: 

 Kameňák (kód základní sídelní jednotky: 09851); 



 Moravany (kód základní sídelní jednotky: 09852). 

Z hlediska typu jsou obě základní sídelní jednotky sídelními lokalitami. 

 

Obec Moravský Písek (kód obce ČSÚ: 586404; kód obce MMR: 09923 6) je vnitřně administrativně rozdělena 

na: 

 1 část obce: 

 Moravský Písek (kód části obce: 099236). 

 1 katastrální území: 

 Moravský Písek (kód katastrálního území: 699233). 

 2 základní sídelní jednotky: 

 Moravský Písek (kód základní sídelní jednotky: 09923); 

 Moravský Písek-u nádraží (kód základní sídelní jednotky: 09924). 

Z hlediska typu jsou obě základní sídelní jednotky sídelními lokalitami. 

 

Obec Mouchnice (kód obce ČSÚ: 593354; kód obce MMR: 09996 1) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Mouchnice (kód části obce: 099961). 

 1 katastrální území: 

 Mouchnice (kód katastrálního území: 699969). 

 2 základní sídelní jednotky: 

 Haluzice (kód základní sídelní jednotky: 09995); 

 Mouchnice (kód základní sídelní jednotky: 09996). 

Z hlediska typu jsou obě základní sídelní jednotky sídelními lokalitami. 

 

Obec Násedlovice (kód obce ČSÚ: 586421; kód obce MMR: 10165 6) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Násedlovice (kód části obce: 101656). 

 1 katastrální území: 

 Násedlovice (kód katastrálního území: 701653). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Násedlovice (kód základní sídelní jednotky: 101656). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Nechvalín (kód obce ČSÚ: 586439; kód obce MMR: 10259 8) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 



 Nechvalín (kód části obce: 102598). 

 1 katastrální území: 

 Nechvalín (kód katastrálního území: 702595). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Nechvalín (kód základní sídelní jednotky: 102598). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Nenkovice (kód obce ČSÚ: 586447; kód obce MMR: 10336 5) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Nenkovice (kód části obce: 103365). 

 1 katastrální území: 

 Nenkovice (kód katastrálního území: 703362). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Nenkovice (kód základní sídelní jednotky: 103365). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Ostrovánky (kód obce ČSÚ: 586471; kód obce MMR: 11611 4) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Ostrovánky (kód části obce: 116114). 

 1 katastrální území: 

 Ostrovánky (kód katastrálního území: 716111). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Ostrovánky (kód základní sídelní jednotky: 116114). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Ratíškovice (kód obce ČSÚ: 586510; kód obce MMR: 13990 4) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Ratíškovice (kód části obce: 139904). 

 1 katastrální území: 

 Ratíškovice (kód katastrálního území: 739901). 

 2 základní sídelní jednotky: 

 Důl Tomáš (kód základní sídelní jednotky: 13989); 

 Ratíškovice (kód základní sídelní jednotky: 13990). 

Z hlediska typu jsou obě základní sídelní jednotky sídelními lokalitami. 

 



 

Obec Skalka (kód obce ČSÚ: 586536; kód obce MMR: 14804 1) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Skalka (kód části obce: 148041). 

 1 katastrální území: 

 Skalka u Kyjova (kód katastrálního území: 748048). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Skalka (kód základní sídelní jednotky: 148041). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Skoronice (kód obce ČSÚ: 586544; kód obce MMR: 14840 7) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Skoronice (kód části obce: 148407). 

 1 katastrální území: 

 Skoronice (kód katastrálního území: 748404). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Skoronice (kód základní sídelní jednotky: 148407). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Sobůlky (kód obce ČSÚ: 586552; kód obce MMR: 15215 3) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Sobůlky (kód části obce: 152153). 

 1 katastrální území: 

 Sobůlky (kód katastrálního území: 752151). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Sobůlky (kód základní sídelní jednotky: 152153). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Stavěšice (kód obce ČSÚ: 586579; kód obce MMR: 15536 5) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Stavěšice (kód části obce: 155365). 

 1 katastrální území: 

 Stavěšice (kód katastrálního území: 755362). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Stavěšice (kód základní sídelní jednotky: 155365). 



Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Strážovice (kód obce ČSÚ: 586595; kód obce MMR: 15686 8) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Strážovice (kód části obce: 156868). 

 1 katastrální území: 

 Strážovice (kód katastrálního území: 756865). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Strážovice (kód základní sídelní jednotky: 156868). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Svatobořice-Mistřín (kód obce ČSÚ: 586625; kód obce MMR: 16009 1) je vnitřně administrativně 

rozdělena na: 

 2 části obce: 

 Mistřín (kód části obce: 160083); 

 Svatobořice (kód části obce: 160091). 

 2 katastrální území: 

 Mistřín (kód katastrálního území: 760081); 

 Svatobořice (kód katastrálního území: 760099). 

 2 základní sídelní jednotky: 

 Mistřín (kód základní sídelní jednotky: 16008); 

 Svatobořice (kód základní sídelní jednotky: 16009). 

Z hlediska typu jsou obě základní sídelní jednotky sídelními lokalitami. 

 

Obec Syrovín (kód obce ČSÚ: 586633; kód obce MMR: 16184 5) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Syrovín (kód části obce: 161845). 

 1 katastrální území: 

 Syrovín (kód katastrálního území: 761842). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Syrovín (kód základní sídelní jednotky: 161845). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 



 

Obec Šardice (kód obce ČSÚ: 586641; kód obce MMR: 16205 1) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Šardice (kód části obce: 162051). 

 1 katastrální území: 

 Šardice (kód katastrálního území: 762059). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Šardice (kód základní sídelní jednotky: 162051). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Těmice (kód obce ČSÚ: 586668; kód obce MMR: 16587 5) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Těmice (kód části obce: 165875). 

 1 katastrální území: 

 Těmice u Hodonína (kód katastrálního území: 765872). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Těmice (kód základní sídelní jednotky: 165875). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Uhřice (kód obce ČSÚ: 586692; kód obce MMR: 17337 1) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Uhřice (kód části obce: 173371). 

 1 katastrální území: 

 Uhřice u Kyjova (kód katastrálního území: 773379). 

 2 základní sídelní jednotky: 

 Janův Dvůr (kód základní sídelní jednotky: 17336); 

 Uhřice (kód základní sídelní jednotky: 17337). 

Z hlediska typu jsou obě základní sídelní jednotky sídelními lokalitami. 

 

Obec Vacenovice (kód obce ČSÚ: 586706; kód obce MMR: 17593 5) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Vacenovice (kód části obce: 175935). 

 1 katastrální území: 

 Vacenovice u Kyjova (kód katastrálního území: 775932). 

 1 základní sídelní jednotku: 



 Vacenovice (kód základní sídelní jednotky: 175935). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Věteřov (kód obce ČSÚ: 586731; kód obce MMR: 18109 9) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Věteřov (kód části obce: 181099). 

 1 katastrální území: 

 Věteřov (kód katastrálního území: 781096). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Věteřov (kód základní sídelní jednotky: 181099). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Vlkoš (kód obce ČSÚ: 586749; kód obce MMR: 18403 9) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Vlkoš (kód části obce: 184039). 

 1 katastrální území: 

 Vlkoš u Kyjova (kód katastrálního území: 784036). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Vlkoš (kód základní sídelní jednotky: 184039). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Město Vracov (kód obce ČSÚ: 586765; kód obce MMR: 18517 5) je vnitřně administrativně rozděleno na: 

 1 část obce: 

 Vracov (kód části obce: 185175). 

 1 katastrální území: 

 Vracov (kód katastrálního území: 785172). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Vracov (kód základní sídelní jednotky: 185175). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Vřesovice (kód obce ČSÚ: 586773; kód obce MMR: 18674 1) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Vřesovice (kód části obce: 186741). 

 1 katastrální území: 

 Vřesovice (kód katastrálního území: 786748). 



 1 základní sídelní jednotku: 

 Vřesovice (kód základní sídelní jednotky: 186741). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Žádovice (kód obce ČSÚ: 586781; kód obce MMR: 19426 3) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Žádovice (kód části obce: 194263). 

 1 katastrální území: 

 Žádovice (kód katastrálního území: 794261). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Žádovice (kód základní sídelní jednotky: 194263). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Žarošice (kód obce ČSÚ: 586790; kód obce MMR: 19462 0) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 3 části obce: 

 Silničná (kód části obce: 194603); 

 Zdravá Voda (kód části obce: 194611); 

 Žarošice (kód části obce: 194620). 

 1 katastrální území: 

 Žarošice (kód katastrálního území: 794627). 

 3 základní sídelní jednotky: 

 Silničná (kód základní sídelní jednotky: 19460); 

 Zdravá Voda (kód základní sídelní jednotky: 19461); 

 Žarošice (kód základní sídelní jednotky: 19462). 

Z hlediska typu jsou všechny tři základní sídelní jednotky sídelními lokalitami. 

 

Město Ždánice (kód obce ČSÚ: 586803; kód obce MMR: 19496 4) je vnitřně administrativně rozděleno na: 

 1 část obce: 

 Ždánice (kód části obce: 194964). 

 1 katastrální území: 

 Ždánice (kód katastrálního území: 794961). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Ždánice (kód základní sídelní jednotky: 194964). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 



 

Obec Želetice (kód obce ČSÚ: 586811; kód obce MMR: 19601 1) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Želetice (kód části obce: 196011). 

 1 katastrální území: 

 Želetice u Kyjova (kód katastrálního území: 796018). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Želetice (kód základní sídelní jednotky: 196011). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 

 

Obec Žeravice (kód obce ČSÚ: 586820; kód obce MMR: 19642 8) je vnitřně administrativně rozdělena na: 

 1 část obce: 

 Žeravice (kód části obce: 196428). 

 1 katastrální území: 

 Žeravice u Kyjova (kód katastrálního území: 796425). 

 1 základní sídelní jednotku: 

 Žeravice (kód základní sídelní jednotky: 196428). 

Z hlediska typu je základní sídelní jednotka sídelní lokalitou. 
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