
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmanky 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 27. 3. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 3. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

zaslání emailových kontaktů měst a obcí pro Jihočeský kraj. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a příloze tohoto sdělení Vám zasíláme požadované informace. 

 

 
S pozdravem 

 
 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 
 

Příloha 
 

Emailové kontakty obce JK.xls 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 27. 3. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 46594/2020  

Sp. zn.: KHEJ 45691/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 8. 4. 2020  

*KUCBX00VWDVX*
KUCBX00VWDVX 
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OBEC E-MAIL
Adamov starosta@adamovcb.eu; info@adamovcb.eu
Albrechtice nad  Vltavou ou@albrechticenadvltavou.cz
Babice babicept@seznam.cz
Balkova Lhota Balkova.Lhota@seznam.cz
Báňovice banovice@tiscali.cz
Bavorov bavorov@seznam.cz
Bečice obec.becice@becice.cz; obec@becice.cz
Bečice info@obecbecice.cz
Bednárec ou@bednarec.cz
Bednáreček ou@bednarecek.cz
Bechyně posta@mestobechyne.cz; starosta@mestobechyne.cz
Bělčice mesto@belcice.cz; uctarna@belcice.cz
Běleč info@obecbelec.cz; smejkal@obecbelec.cz
Benešov nad Černou starosta@benesovnc.cz; hospodarka@benesovnc.cz
Bernartice starosta.ou@bernartice.cz; uctarna.ou@bernartice.cz
Besednice podatelna@besednice.cz
Bezdědovice bezdedovice@seznam.cz
Bílsko oubilsko@quick.cz; obec.bilsko@seznam.cz
Blatná mesto@mesto-blatna.cz; starosta@mesto-blatna.cz
Blažejov info@blazejov.cz; starosta@blazejov.cz
Bohdalovice starosta@obecbohdalovice.cz; ucetni@obecbohdalovice.cz
Bohumilice info@bohumilice.cz
Bohunice oubohunice@seznam.cz
Boletice, Vojenský újezd
Borek referentka@obecborek.eu
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Borkovice obec_borkovice@quick.cz
Borotín starosta@borotin.cz
Borová Lada borovalada@sumavanet.cz
Borovany obec.borovany@tiscali.cz
Borovany sekretariat@borovany-cb.cz
Borovnice troupmir@volny.cz; starosta@obecborovnice.cz
Boršov nad Vltavou obec@borsovnvlt.cz; starosta@borsovnvlt.cz
Bořetín obecboretin@seznam.cz
Bošice obec@obecbosice.cz
Bošilec starosta@bosilec.cz; obec@bosilec.cz
Boudy ou.boudy@volny.cz
Božetice obec@bozetice.cz
Bradáčov ou.bradacov@seznam.cz
Branice obec@branice.cz
Branišov ou@branisov.cz
Bratronice ou.bratronice@email.cz
Brloh starosta@obecbrloh.cz; hospodarka@obecbrloh.cz
Břehov ou.brehov@post.cz
Březí obec-Brezi@seznam.cz
Březina ou.brezina@tiscali.cz
Březnice starosta@obecbreznice.cz
Budeč ou@obecbudec.cz
Budislav info@jihoceskabudislav.cz; starosta@jihoceskabudislav.cz
Budíškovice ou@obecbudiskovice.cz
Budkov budkov@budkov.net
Budyně obec.budyne@centrum.cz
Bujanov bujanov@seznam.cz; ou@bujanov.cz
Buk obec@obecbuk.cz
Bušanovice obec.busanovice@seznam.cz
Buzice buzice.ou@seznam.cz
Cehnice ou@cehnice.cz
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Cep ou.cep@seznam.cz
Cerhonice cerhonice@centrum.cz
Cizkrajov oucizkrajov@cizkrajov.cz
Čakov cakov@volny.cz; obec@cakov.cz
Čečelovice obec@cecelovice.cz
Čejetice ou@obec-cejetice.cz; podatelna@obec-cejetice.cz; 
Čejkovice cejkovice.obec@seznam.cz
Čenkov u Bechyně ou.cenkov@tiscali.cz
Čepřovice obec.ceprovice@seznam.cz
Černá v Pošumaví obec@cernavposumavi.cz; podatelna@cernavposumavi.cz
Černýšovice obeccernysovice@seznam.cz
Červený Hrádek podatelna@obec-cervenyhradek.cz
České Budějovice posta@c-budejovice.cz; 
České Velenice hdvorakova@meu.velenice.cz; info@meu.velenice.cz
Český Krumlov radim.rouce@mu.ckrumlov.cz; posta@mu.ckrumlov.cz
Český Rudolec ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz
Čestice obec.cestice@tiscali.cz
Číčenice oucicenice@centrum.cz
Čimelice cimelice@obec.cz
Číměř oucimer@jhnet.cz
Čížkrajice obec@cizkrajice.cz
Čížová obec@cizova.cz
Čkyně schval@ouckyne.cz
Člunek ou@clunek.cz
Dačice starosta@dacice.cz; tajemnik@dacice.cz
Dasný ou@dasny.cz
Dešná desna@desna.cz; starosta@desna.cz
Deštná mesto@destna.cz; podatelna@destna.cz; ucetni@destna.cz
Dírná ou.dirna@seznam.cz
Dívčí Kopy divci.kopy@volny.cz
Dívčice starosta@divcice.cz; jposekana@volny.cz
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Dlouhá Lhota dlouha.lhota@email.cz
Dobev podatelna@obecdobev.cz
Dobrá Voda u Českých Budějodobra.voda.cb@obce.cz
Dobrohošť obec@radnice-dobrohost.cz
Dobronice u Bechyně obec@dobronice.cz
Dobšice info@obecdobsice.cz
Dolní Bukovsko starosta@dolnibukovsko.cz
Dolní Dvořiště obecdoldvor@iol.cz; mistostarosta.oudd@seznam.cz
Dolní Hořice obec@dolnihorice.cz
Dolní Hrachovice obec@hrachovice.cz
Dolní Novosedly oudolninovosedly@volny.cz
Dolní Pěna obecni.urad@dolnipena.cz; jirikova@dolnipena.cz
Dolní Třebonín dolni.trebonin@tiscali.cz
Dolní Žďár oud.zdar@tiscali.cz
Domanín starosta@obec-domanin.cz; info@obec-domanin.cz
Doňov obec.donov@tiscali.cz
Doubravice oudoubravice@tiscali.cz
Doubravice obecdoubravice@seznam.cz
Doudleby doudleby@volny.cz
Drahonice starosta@drahonice.cz
Drahotěšice starosta@drahotesice.cz; mistostarosta@drahotesice.cz
Drahov obec.drahov@seznam.cz
Drachkov obec@drachkov.cz
Dráchov obec@drachov.cz
Dražice urad@obecdrazice.cz; info@obecdrazice.cz
Dražíč obec@drazic.cz
Dražičky drazicky@volny.cz
Drážov o.u.drazov@quick.cz
Drhovice ou.drhovice@centrum.cz
Drhovle podatelna@drhovle.cz
Droužetice ou@drouzetice.cz
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Drslavice drslavice@atlas.cz
Drunče obec@drunce.cz
Dřešín obec@dresin.cz
Dříteň oudriten@necoss.net; podatelna.driten@necoss.net
Dub mestys@dubuprachatic.cz
Dubičné obec@dubicne.cz
Dubné obec@dubne.cz
Dunajovice podatelna@obecdunajovice.cz
Dvory starosta@obec-dvory.cz; vojtova.drahomira@seznam.cz
Dvory nad Lužnicí info@obecdvory.cz
Dynín sekretariat@obecdynin.cz
Frahelž frahelz@wo.cz; obec@frahelz.cz
Frymburk starosta@frymburk.info; tajemnik@frymburk.info; podatelna@frymburk.info
Habří obec@habri.cz
Hadravova Rosička ou@hadravovarosicka.cz
Hajany starosta@obechajany.cz
Hájek hajekobec@seznam.cz
Halámky podatelna@halamky.info
Hamr ouhamr@tiscali.cz; obec@ou-hamr.cz
Hartmanice hartmanice@iol.cz
Haškovcova Lhota obec@haskovcovalhota.cz
Hatín hatin.1@tiscali.cz
Heřmaň starosta@obec-herman.cz
Heřmaň ou.herman@atlas.cz
Heřmaneč Z.Mayer@seznam.cz
Hlasivo obec.hlasivo@tiscali.cz
Hlavatce hlavatce@obechlavatce.cz
Hlavatce obec.hlavatce@tiscali.cz
Hlincová Hora obecni.urad@hlincovahora.cz
Hluboká nad Vltavou piskac@hluboka.cz; podat@hluboka.cz
Hlupín ouhlupin@seznam.cz
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Hodětín obec.hodetin@email.cz
Hodonice hodonice@bechynsko.cz
Holubov ouholubov@worldmail.cz
Homole obec@homole.cz
Horní Dvořiště starosta@hornidvoriste.cz; ou@hornidvoriste.cz
Horní Kněžeklady obec@horniknezeklady.cz
Horní Meziříčko obecniurad.h.meziricko@seznam.cz
Horní Němčice horni.nemcice@tiscali.cz
Horní Pěna ou@hornipena.cz; posta@hornipena.cz; starosta@hornipena.cz
Horní Planá mu@horniplana.cz; tajemnik@horniplana.cz; hospodarka@horniplana.cz
Horní Poříčí Horni_Porici@seznam.cz; obec@horniporici.cz
Horní Radouň ou@horniradoun.cz
Horní Skrýchov obec@horniskrychov.cz
Horní Slatina hornislatina@seznam.cz
Horní Stropnice ouhstropnice@volny.cz
Horní Vltavice info@hornivltavice.cz
Hornosín obec@hornosin.cz
Horosedly horosedlypi@tiscali.cz; podatelna@horosedly.cz
Hořice na Šumavě podatelna@horicenasumave.cz
Hosín obec@hosin.cz
Hoslovice hoslovice@quick.cz
Hospříz hospriz@iol.cz; starosta@hospriz.cz
Hosty info@hosty.cz
Hoštice ou@obechosticeuvolyne.cz
Hradce ou.hradce@seznam.cz
Hracholusky hracholusky@tiscali.cz; hracholusky.starosta@seznam.cz
Hrachoviště hrachoviste@tiscali.cz
Hranice obec@obechranice.cz
Hrazany info@obechrazany.cz
Hrdějovice obec@hrdejovice-opatovice.cz
Hrejkovice ou@hrejkovice.cz
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Hříšice obec@hrisice.cz; ou@hrisice.cz
Hůry ou-hury@hury.cz
Husinec mesto@husinec.cz
Hvozdec ou@obechvozdec.cz
Chelčice info@chelcice.cz
Chlum chlum.blatna@centrum.cz
Chlum u Třeboně starosta@chlum-ut.cz; davidova@chlum-ut.cz
Chlumany obec@chlumany.cz
Chlumec chlumec@quick.cz; obec-chlumec@seznam.cz
Chobot obec.chobot@tiscali.cz
Chotěmice starosta@chotemice.cz
Chotoviny starosta.ou@chotoviny.cz; referent.ou@chotoviny.cz
Chotýčany obec@chotycany.cz
Choustník obec.choustnik@volny.cz
Chrášťany starosta@chrastany.eu
Chrášťovice info@chrastovice.cz
Chrbonín ouchrbonin@volny.cz
Chroboly obec@chroboly.cz; starosta@chroboly.cz
Chvalovice obec.chvalovice@cmail.cz
Chvalšiny podatelna@chvalsiny.cz; starosta@chvalsiny.cz
Chýnov podatelna@chynov.eu; ekonom@chynov.eu; starosta@chynov.eu
Chyšky obec@chysky.cz; starosta@chysky.cz
Jankov obec@jankovcb.cz
Jarošov nad Nežárkou ou@jarosov.cz
Jedlany obec@jedlany.cz
Jetětice obec.jetetice@tiscali.cz
Jickovice obec@jickovice.cz
Jilem obecjilem@centrum.cz
Jílovice oujilovice@seznam.cz; witzany@oujilovice.cz
Jindřichův Hradec meu@jh.cz; mrvka@jh.cz; holy@jh.cz
Jinín obecniurad@obec-jinin.cz
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Jistebnice obec@jistebnice.cz
Jivno obec@jivno.cz
Kačlehy starosta@obeckaclehy.cz; podatelna@obeckaclehy.cz
Kadov oukadov@tiscali.cz
Kájov ou-kajov@ou-kajov.cz; starosta@ou-kajov.cz
Kalenice obeckalenice@seznam.cz
Kamenná starosta@oukamenna.cz; info@oukamenna.cz
Kamenný Malíkov kamennymalikov@seznam.cz
Kamenný Újezd ou@kamenny-ujezd.cz
Kaplice podatelna@mestokaplice.cz; bodnar@mestokaplice.cz
Kardašova Řečice posta@kardasova-recice.cz
Katov obec.katov@volny.cz
Katovice info@katovice.cz; podatelna@katovice.cz; matrika@katovice.cz
Kestřany obec.kestrany@seznam.cz
Kladruby oukladruby.st@seznam.cz
Klec obecklec@email.cz; hanimazancova@seznam.cz 
Klenovice obec@klenovice.cz
Kluky kluky@volny.cz
Kocelovice ou.kocelovice@sporknet.cz
Komárov komarovobec@seznam.cz
Komařice starosta@komarice.cz
Kostelec nad Vltavou kostelecnadvltavou@volny.cz
Kostelní Radouň ou@kostelniradoun.cz
Kostelní Vydří kostelni.vydri@seznam.cz
Košice obec.kosice@obeckosice.cz; podatelna@obeckosice.cz; starosta@obeckosice.cz
Košín obec.kosin@seznam.cz
Kovářov oukovarov@volny.cz
Kožlí obec.kozli@seznam.cz
Krajníčko info@krajnicko.cz
Králova Lhota ou.kralovalhota@c-mail.cz
Kraselov obec.kraselov@seznam.cz
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Krašlovice obec.kraslovice@tiscali.cz
Krátošice kratosice@seznam.cz
Kratušín kratusin@volny.cz
Krejnice obeckrejnice@seznam.cz
Krtov obec.krtov@volny.cz
Krty - Hradec obec@krtyhradec.cz
Křemže tajemnik@kremze.cz; oukremze@kremze.cz
Křenovice info@obeckrenovice.cz
Křišťanov obec@kristanov.com
Křižanov obec.krizanov@seznam.cz
Ktiš starostka@ktis.cz; ktis@ktis.cz
Kubova Huť info@kubovahut.cz
Kučeř obeckucer@volny.cz
Kunžak obec@kunzak.cz
Kuřimany kurimany@centrum.cz
Kváskovice ou@kvaskovice.cz
Květov obeckvetov@volny.cz
Kvilda ou.kvilda@tiscali.cz
Kvítkovice starosta@kvitkovice.cz; obec@kvitkovice.cz
Lásenice urad@ou-lasenice.cz; starosta@ou-lasenice.cz
Lažánky oulazanky@seznam.cz
Lažany info@obeclazany.cz
Lažiště ou_laziste@volny.cz; starosta@laziste.cz
Lčovice info@lcovice.cz
Ledenice radnice@ou.ledenice.cz
Lenora obec@lenora.cz
Lety obec.lety@volny.cz
Lhenice obec@lhenice.cz
Libějice obec.libejice@email.cz
Libějovice podatelna@libejovice.cz
Libětice obec.libetice@tiscali.cz
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Libín ou@obeclibin.cz
Libníč obeclibnic@antee.cz
Lipí lipi@mujbox.cz
Lipno nad Vltavou ou.lipno@lipensko.cz
Lipovice podatelna@obeclipovice.cz 
Lišov sekretariat@mulisov.cz; starosta@mulisov.cz
Litochovice obeclitochovice@seznam.cz
Litvínovice podatelna@litvinovice.cz
Lnáře obec-lnare@cmail.cz; starostka.lnare@sporknet.cz
Ločenice starosta@locenice.cz; podatelna@locenice.cz
Lodhéřov lodherov@lodherov.cz; starostka@lodherov.cz
Lom obec.lom@c-box.cz
Lom obec.lom@seznam.cz; ucetni.lom@seznam.cz
Lomnice n. Lužnicí podatelna@meu.lomnice-nl.cz
Loučovice podatelna@loucovice.info
Lužice ou.luzice@mybox.cz
Lužnice ou@obec-luznice.cz
Mačkov ou.mackov@worldonline.cz
Mahouš obecmahous@cbox.cz; obecmahous@email.cz
Majdalena ou@majdalena.cz
Malenice ou@obecmalenice.cz; prilepkova@obecmalenice.cz
Malonty ou.glaserova@seznam.cz; podatelna@obecmalonty.cz
Malovice starosta@malovice.cz; podatelna@malovice.cz
Malšice malsice@malsice.eu; starosta@malsice.eu
Malšín info@malsin.cz
Mazelov starosta@mazelov.cz
Mažice obec_mazice@volny.cz
Mečichov posta@mecichov.cz
Měkynec ou_mekynec@seznam.cz
Meziříčí obecmezirici@seznam.cz
Mezná obecmezna@seznam.cz

mailto:ou@obeclibin.cz
mailto:obeclibnic@antee.cz
mailto:lipi@mujbox.cz
mailto:ou.lipno@lipensko.cz
mailto:podatelna@obeclipovice.cz
mailto:sekretariat@mulisov.cz,%20starosta@mulisov.cz
mailto:obeclitochovice@seznam.cz
mailto:podatelna@litvinovice.cz
mailto:obec-lnare@cmail.cz
mailto:starosta@locenice.cz
mailto:lodherov@lodherov.cz
mailto:obec.lom@c-box.cz
mailto:obec.lom@seznam.cz
mailto:podatelna@meu.lomnice-nl.cz
mailto:podatelna@loucovice.info
mailto:ou.luzice@mybox.cz
mailto:ou@obec-luznice.cz
mailto:ou.mackov@worldonline.cz
mailto:obecmahous@cbox.cz
mailto:ou@majdalena.cz
mailto:ou@obecmalenice.cz;%20prilepkova@obecmalenice.cz
mailto:ou.glaserova@seznam.cz
mailto:starosta@malovice.cz,%20info@malovice.cz
mailto:malsice@malsice.eu
mailto:info@malsin.cz
mailto:starosta@mazelov.cz
mailto:obec_mazice@volny.cz
mailto:posta@mecichov.cz
mailto:ou_mekynec@seznam.cz
mailto:obecmezirici@seznam.cz
mailto:obecmezna@seznam.cz


Mičovice obec@micovice.cz
Milejovice obec@milejovice.cz
Milevsko sekret@milevsko-mesto.cz
Miloňovice ou.milonovice@mybox.cz
Minice minice@volny.cz
Mirkovice starosta@mirkovice.cz; podatelna@mirkovice.cz
Mirotice podatelna@mirotice.cz; tajemnik@mirotice.cz
Mirovice tajemnik@mirovice-mesto.cz; starosta@mirovice-mesto.cz; podatelna@mirovice-mesto.cz
Mišovice misovice@volny.cz
Mladá Vožice starosta@mu-vozice.cz; podatelna@mu-vozice.cz
Mladošovice obec@obecmladosovice.cz; mladosovice@volny.cz
Mlýny obec-mlyny@volny.cz; podatelna@obecmlyny.cz
Mnichov mnichov.ucto@seznam.cz
Modrá Hůrka modrahurka@raz-dva.cz
Mojné obecmojne@seznam.cz
Mokrý Lom obec@mokrylom.cz; podatelna@mokrylom.cz
Mutěnice info@obecmutenice.cz
Mydlovary starosta@mydlovary.cz; obec@mydlovary.cz
Myslín obecmyslin@seznam.cz
Myslkovice myslkovice@mybox.cz
Myštice info@obecmystice.cz
Nadějkov starosta@nadejkov.cz; ucetni@nadejkov.cz; urad@nadejkov.cz
Nákří starosta@nakri.cz
Nasavrky obec.nasavrky@seznam.cz
Nebahovy ucetni@nebahovy.cz; starosta@nebahovy.cz
Nebřehovice ou@nebrehovice.cz
Nedabyle obecnedabyle@volny.cz
Němčice ounemcice@tiscali.cz
Němčice nemcice.pt@seznam.cz
Němětice ou@obec-nemetice.cz
Nemyšl nemysl@mybox.cz
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Neplachov neplachov@volny.cz
Nerestce nerestce@volny.cz
Netolice starosta@netolice.cz; mu.tajemnik@netolice.cz
Netřebice podatelna@obecnetrebice.cz
Nevězice ou.nevezice@c-mail.cz
Nicov ou.nicov@seznam.cz; obec@nicov.cz
Nihošovice ou@nihosovice.cz; nihosovice@email.cz
Nišovice obec.nisovice@tiscali.cz
Nová Bystřice starosta@novabystrice.cz; tajemnik@novabystrice.cz; podatelna@novabystrice.cz
Nová Olešná obec@novaolesna.cz
Nová Pec starosta@novapec.info
Nová Včelnice starosta@vcelnice.cz; podatelna@vcelnice.cz
Nová Ves obec.novaves@post.cz
Nová Ves ou@novaves-ck.cz
Nová Ves novaves@centrum.cz
Nová Ves nad Lužnicí nves@email.cz
Nová Ves u Chýnova info@novaves.eu 
Nová Ves u Ml. Vožice podatelna@obec-nova-ves.cz
Nové Hrady vladimirh@novehrady.cz; tajemnik@novehrady.cz;vladimirs@novehrady.cz
Nové Hutě info@obecnovehute.cz
Novosedly obec@novosedly.info
Novosedly nad Nežárkou ou@novosedly.cz
Okrouhlá obec.okrouhla@seznam.cz
Okrouhlá Radouň ucto@oradoun.cz; info@oradoun.cz
Oldřichov oldrichov@quick.cz; oldrichov@seznam.cz
Olešná ouolesna@seznam.cz
Olešnice obec.olesnice@volny.cz
Olešník info@olesnik.cz; starosta@olesnik.cz
Olšovice obec.olsovice@tiscali.cz
Omlenice obec@omlenice.cz
Opařany uctarna@ou.oparany.cz; starosta@ou.oparany.cz
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Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz
Osek obec@osek.eu
Osek starosta@obec-osek.cz; ou@obec-osek.cz
Oslov obec@oslov.cz
Ostrolovský Újezd obec@ostrolovskyujezd.cz
Ostrovec starosta@ostrovec-obec.cz; obec@ostrovec-obec.cz
Paračov obecparacov@seznam.cz
Paseky paseky-pi@volny.cz
Peč pec@dac.cz
Pěčnov starosta@pecnov.cz
Petříkov ou.petrikov@volny.cz; bina@petrikov-obec.cz
Písečné pisecne@tiscali.cz; sekretariat@pisecne.cz
Písek e-podatelna@mupisek.cz
Pístina ou@pistina.cz
Pištín pistin@volny.cz
Pivkovice obecpivkovice@seznam.cz
Planá obec@obecplana.cz
Planá nad Lužnicí mesto@plananl.cz
Plav obec@plav.cz
Plavsko ou@plavsko.cz
Pleše plese@tiscali.cz
Pluhův Žďár starosta@obecpluhuvzdar.cz; ucetni@obecpluhuvzdar.cz
Podolí I. ucetni@podoli1.cz; obec@podoli1.cz
Pohnánec obec@pohnanec.cz
Pohnání pohnani@quick.cz
Pohorovice kothanek.z@tiscali.cz; obecpohorovice@seznam.cz
Pohorská Ves pohorska.ves@tiscali.cz
Pojbuky papezpojbuky@seznam.cz
Polná na Šumavě spravauradu@polnanasumave.cz
Polště ou@polste.cz
Ponědraž ouponedraz@seznam.cz; obec@ponedraz.cz
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Ponědrážka ponedrazka@tiscali.cz
Popelín ou@popelin.cz
Pracejovice o.pracejovice@seznam.cz
Prachatice sekretariat@mupt.cz; urad@mupt.cz
Probulov obecprobulov@seznam.cz; info@probulov.cz
Protivín rihova@muprotivin.cz; uhlirova@muprotivin.cz; posta@muprotivin.cz
Přeborov obec@preborov.cz
Předmíř ou@predmir.cz
Přední Výtoň info@prednivyton.cz
Přední Zborovice obec@prednizborovice.cz
Předotice obec@predotice.cz; podatelna@predotice.cz
Předslavice oupredslavice@seznam.cz
Přehořov podatelna@prehorov.cz
Přechovice prechovice@email.cz
Přeštěnice obec@ou-prestenice.cz 
Přešťovice ou@prestovice.cz
Příbraz obec@pribraz.cz
Přídolí podatelna@pridoli.cz; ucetni@pridoli.cz
Přísečná ou.prisecna@mybox.cz; starosta@obecprisecna.cz
Psárov psarov.triklasovice@seznam.cz
Putim obecputim@volny.cz
Radějovice starosta@radejovice.cz; sekyra14@seznam.cz 
Radenín obecradenin@volny.cz
Radětice obec@radetice.cz
Radhostice info@radhostice.cz 
Radimovice u Tábora urad@radimoviceutabora.cz
Radimovice u Želče starosta@radimoviceuzelce.cz
Radkov obec@radkov.eu
Radomyšl obecradomysl@post.cz
Radošovice radosovice@volny.cz
Radošovice ou.radosovice@sendme.cz
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Rakovice ou.rakovice@c-box.cz
Rapšach ourapsach@j-hradec.cz
Rataje posta@ratajeobec.cz
Ratiboř info@obecratibor.cz
Ratibořské Hory obec@ratiborskehory.cz
Ražice ourazice@razice.cz; ucetni@razice.cz
Rodná obec@rodna.eu
Rodvínov ou@rodvinov.cz
Roseč obec@rosec.cz
Rosička obec.rosicka@tiscali.cz
Roudná obec@obecroudna.cz
Roudné obecroudne@roudne.cz
Rovná info@obec-rovna.cz
Rožmberk nad Vltavou ourozmberk@ck.ipex.cz
Rožmitál na Šumavě ourozmital@ka.gin.cz
Rudolfov sekretariat@rudolfov.cz
Řemíčov obec@remicov.cz
Řepeč obec@repec.cz; uctarna@repec.cz
Řepice ou@repice.cz
Římov rimov@volny.cz; starosta@rimov.cz
Řípec ouripec@cbox.cz
Sedlec obec_sedlec@sedlec.cz

Sedlečko u Soběslavě obec.sedlecko@atlas.cz
Sedlice podatelna@obec-sedlice.cz
Sepekov mestys@sepekov.cz; uctarna@sepekov.cz
Sezimovo Ústí info@sezimovo-usti.cz
Skalice obec_skalice@volny.cz
Skály obecskaly@tiscali.cz
Skály skaly@zlatyvrch.cz
Skočice obec.skocice@quick.cz
Skopytce obecskopytce@seznam.cz
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Skrýchov u Malšic obec@skrychov.cz
Slabčice starosta@slabcice.cz; ucetni@slabcice.cz
Slaník ou@obec-slanik.cz
Slapsko slapsko@quick.cz
Slapy slapy-tabor@volny.cz
Slavče ou.slavce@seznam.cz
Slavonice sekretariat@slavonice-mesto.cz; podatelna@slavonice-mesto.cz
Smetanova Lhota smetanovalhota@centrum.cz
Smilovy Hory info@smhory.cz
Smržov obec.smrzov@volny.cz
Soběnov obec.sobenov@volny.cz
Soběslav mesto@musobeslav.cz; podatelna@musobeslav.cz 
Sousedovice ou@sousedovice.info
Srnín obec.srnin@seznam.cz
Srubec obec@srubec.cz; ucetni@srubec.cz; referentka@srubec.cz
Stádlec info@stadlec.eu; starosta@stadlec.eu; obec.stadlec@seznam.cz; ucetnistadlec@seznam.cz
Stachy obecstachy@stachy.net   
Staňkov oustankov@tiscali.cz
Staré Hobzí obec@starehobzi.cz
Staré Hodějovice obec@starehodejovice.cz
Staré Město pod Landštejnemstarosta@staremestopl.cz; info@staremestopl.cz
Stehlovice obec@stehlovice.cz
Stožec podatelna@stozec.cz
Stožice stozice@seznam.cz
Strakonice posta@mu-st.cz; epodatelna@mu-st.cz
Strašice obec@obecstrasice.cz
Stráž nad Nežárkou mesto@straznadnezarkou.cz
Strážkovice podatelna@strazkovice.cz
Strážný mestys@strazny.cz
Strmilov podatelna@strmilovsko.cz
Strunkovice nad Blanicí starosta@strunkovicenadblanici.cz; podatelna@strunkovicenadblanici.cz
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Strunkovice nad Volyňkou starosta@strunkovice.cz
Strýčice obecstrycice@seznam.cz
Střelské Hoštice starosta@strelskehostice.cz; mistostarosta@strelskehostice.cz
Stříbřec obec@stribrec.cz
Střítež obec@info-stritez.cz
Střížov strizov@strizov.cz
Střížovice obec@strizovice.cz
Studená obec@ou-stu.cz
Sudoměřice u Bechyně obec@sudomerice.cz
Sudoměřice u Tábora obec@sudomericeutabora.cz
Suchdol nad Lužnicí podatelna@meu.suchdol.cz
Svatá Maří obec.svatamari@seznam.cz; obecni-urad@svatamari.cz
Svatý Jan nad Malší starosta@svjan.cz
Světce ousvetce@svetce.cz
Světlík ousvetlik@seznam.cz
Sviny starosta@obec-sviny.cz
Svrabov svrabov@seznam.cz
Šebířov obec@sebirov.cz
Ševětín obec@sevetin.cz
Škvořetice ouskvoretice@seznam.cz
Štěchovice obec@stechovice-st.cz
Štěkeň mestys@steken.cz
Štěpánovice obecni.urad@stepanovice.eu
Šumavské Hoštice obec@sumavskehostice.cz
Tábor posta@mutabor.cz; lubomir.sramek@mutabor.cz
Tálín obec@talin.cz
Temelín info@obectemelin.cz 
Temešvár info@temesvar.cz
Těšovice starosta@obec-tesovice.cz; ucetni@obec-tesovice.cz
Tchořovice obectchorovice@seznam.cz; ou@tchorovice.cz
Trhové Sviny starosta@tsviny.cz; tajemnik@tsviny.cz
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Truskovice obec@truskovice.cz
Třebějice obectrebejice@seznam.cz
Třebětice obec.trebetice@tiscali.cz
Třebohostice obec.trebohostice@quick.cz
Třeboň posta@mesto-trebon.cz
Třešovice ou@tresovice.cz
Tučapy outucapy@volny.cz
Turovec obec.turovec@volny.cz
Tvrzice obectvrzice@seznam.cz
Týn nad Vltavou posta@tnv.cz
Újezdec obec@ujezdecpt.cz 
Újezdec ujezdec.kr@seznam.cz
Úlehle info@obeculehle.info
Únice obec@unice-hubenov.cz
Úsilné starosta@usilne.cz; jana.bozkova@usilne.cz
Ústrašice info@ustrasice.cz
Uzenice uzenice@volny.cz
Uzeničky ouuzenicky@tiscali.cz
Vacov info@vacov.cz; starosta@vacov.cz
Vacovice kabat.vacovice@quick.cz; starosta.vacovice@email.cz
Val ouval@volny.cz
Varvažov ouvarvazov@seznam.cz
Včelná obec@vcelna.cz; ou@vcelna.cz
Velešín podatelna@velesin.cz; mesto@velesin.cz
Velká Turná velkaturna@seznam.cz
Velký Ratmírov obecvelkyratmirov@seznam.cz; obec@velkyratmirov.cz
Vesce obecvesce@volny.cz
Veselí nad Lužnicí mesto@veseli.cz; e-podatelna@veseli.cz
Veselíčko info@obecveselicko.cz; ucetni@obecveselicko.cz
Větřní starosta@mestovetrni.cz; podatelna@mestovetrni.cz 
Věžovatá Pláně info@vezovataplane.cz
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Vícemil ouvicemil@email.cz
Vidov obec.vidov@centrum.cz
Vilice obec@vilice.cz
Vimperk urad@mesto.vimperk.cz; tajemnik@mesto.vimperk.cz
Višňová ouvis@tiscali.cz
Vitějovice obecvitejovice@seznam.cz
Vitín obec.vitin@volny.cz
Vlachovo Březí podatelna@vlachovobrezi.cz
Vlastec urad@vlastec.cz
Vlastiboř obecvlastibor@centrum.cz
Vlčetínec ou.vlcetinec@tiscali.cz
Vlčeves obec.vlceves@seznam.cz
Vlkov info@obecvlkov.eu
Vlkov ouvlkov@seznam.cz
Vlksice obec.vlksice@seznam.cz
Vodice urad_vodice@volny.cz
Vodňany muvod@muvodnany.cz
Vojníkov obec@vojnikov.cz
Volary sekretariat@mestovolary.cz; podatelna@mestovolary.cz
Volenice ouvolenice@iol.cz
Volfířov ou-volfirov@cbox.cz
Volyně podatelna@mu.volyne.cz; kutova@mu.volyne.cz
Vrábče ou.vrabce@volny.cz
Vráto obec@vrato.cz
Vráž vraz@volny.cz
Vrbice obecvrbice@centrum.cz
Vrcovice obec.vrcovice@email.cz
Všemyslice info@vsemyslice.eu
Vydří obec.vydri@tiscali.cz
Vyšší Brod starosta@mestovyssibrod.cz; podatelna@mestovyssibrod.cz
Záblatí info@zablati.cz
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Záblatí obec.zablati@mujbox.cz
Záboří obec@zabori.cz
Záboří info@obeczabori.cz
Zábrdí starosta@zabrdi.cz; zabrdi-obec@seznam.cz
Zadní Střítež obec@zadnistritez.cz
Zahájí ouzahaji@quick.cz
Zahorčice obec.zahorcice@seznam.cz
Záhoří info@obeczahori.eu
Záhoří obeczahori@seznam.cz
Záhoří obec@zahori.cz
Zahrádky obec@zahradky.cz
Zálezly info@zalezly.cz
Zálší info@zalsi.eu
Závraty ou.zavraty@tiscali.cz
Zbelítov zbelitov@c-box.cz
Zběšičky obeczbesicky@seznam.cz
Zbytiny obec@zbytiny.cz
Zdíkov zdikov@zdikov.cz; kantorik@zdikov.cz
Zhoř obec.zhor@seznam.cz
Zhoř u Ml. Vožice obec@zhorumladevozice.cz
Zhoř u Tábora zhorutabora@volny.cz
Zlatá Koruna ou@zlatakoruna.cz; ucetni@zlatakoruna.cz
Zliv mu.zliv@sendme.cz; mu.zliv@mybox.cz
Zlukov ou@zlukov.cz
Zubčice info@zubcice.cz
Zvěrotice obec@zverotice.cz
Zvíkov ouzvikov@volny.cz; starosta@obeczvikov.cz
Zvíkov obec@zvikovulisova.cz 
Zvíkovské Podhradí urad@zvikovskepodhradi.cz
Zvotoky obec.zvotoky@seznam.cz
Žabovřesky obeczabovresky@quick.cz; starosta@obeczabovresky.cz
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Žár obeczar@obeczar.cz
Žárovná obec@zarovna.cz
Žďár obec-zdar@seznam.cz
Žďár obec.zdar@email.cz
Želeč obec.zelec@volny.cz; info@obeczelec.cz
Želnava zelnava@email.cz
Žernovice obeczernovice@seznam.cz; starosta@obeczernovice.cz
Žimutice ou@zimutice.cz
Žíšov zisov@volny.cz; zisov.starosta@seznam.cz
Županovice obec.zupanovice@seznam.cz
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