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Přehled obcí s více než 10% obyvatel – příslušníků národnostních menšin, které 
nezřídily výbor pro národnostní menšiny 1) 

obec s minimálně 10 % příslušníky 
národnostních menšin  

(počet obyvatel) 
národnostní menšina 

celkem % příslušníků národnostních menšin;2) 
důvod nezřízení  

Abertamy (1197) německá, slovenská (vietnamská) 20,63; ---3 
Bělá pod Pradědem (1785) slovenská, německá, romská, ukrajinská, polská 10,14; nezájem 
Bílá (344) slovenská 16,28; nezájem 
Blatno (315) slovenská, německá, romská 12,06; --- 
Bochov (1950) slovenská, německá 10,36; --- 
Březová, okr. Sokolov (2781) německá, slovenská, maďarská 15,14;. nezájem 
Bublava (336) německá, slovenská 15,18; --- 
Cetechovice (226) slovenská 15,49; zřízení Výboru nemá smysl 4 
Dasnice (353)  slovenská, německá 11,33; --- 
Dívčí Hrad (272) řecká, slovenská 13,97; --- 
Dolní Dvořiště  (1281) slovenská, ukrajinská, německá 11,09; není zájem 
Doubrava (1811) polská, slovenská 11,87; po volbách v roce 2006 nebyl zřízen 
Dubenec (293) ukrajinská 13,99; po zrušení firmy se Ukrajinci 

odstěhovali“ 
Frymburk (1319) slovenská  13,81 %; ---  
Hora Svaté Kateřiny (330) německá, slovenská 10,30; --- 
Horní Blatná (468) (vietnamská), německá, slovenská 20,3; --- 
Horní Maršov (1058) slovenská, německá, polská 11,53 %; --- 
Hrabětice, okr. Znojmo (909) Slovenská, maďarská 10,56; „v obci nežije žádná menšina“ 
Hranice u Aše (2266) slovenská, německá, ukrajinská 17,12 %; --- 
Hrčava (278) slovenská, polská 10,43; nezájem 
Chbany (599) slovenská, německá 14,02; --- 
Jindřichovice, okr. Sokolov (386) slovenská, německá 18,39; --- 
Katusice (796) slovenská 10,18; --- 
Královské Poříčí (710) německá, slovenská 17,61; --- 
Krásný Dvůr (718) slovenská, německá, romská, polská, ruská 10,17; vesměs smíšená manželství, není 

zájem 
Kryštofovo Údolí (200) německá 10,0; „v obci nejsou národnostní menšiny“ 
Kytlice (418) německá, slovenská, ukrajinská 12,20; „není potřeba zřídit jej“ 
Lenora (803) slovenská, německá 13,95; nezájem 
Lesná (492) slovenská, ukrajinská, německá 12,20; nezájem 
Libavské Údolí (589) slovenská, německá 15,11; --- 
Libá (577) slovenská, německá 14,56; --- 
Lipno nad Vltavou (550) slovenská, ukrajinská, německá  10,73; nebyla vůle jej zřídit 
Lipová (650; okr. Děčín) německá, slovenská, ukrajinská 11,54; --- 
Loket (3202) německá, slovenská, ruská, romská 10,81; navzdory iniciativě obce není ustanoven 
Lomnice (1093) německá, slovenská 12,72; počet je zanedbatelný 
Luby (2478) německá, slovenská, ukrajinská, maďarská 13,24; „všichni žijí bez problémů“ 
Malá Morava (588) slovenská, německá 10,71; „nejsou organizace, není zájem“ 
Malonty (1089) slovenská, německá 13,59; nezájem 
Milotice nad Opavou (398) slovenská 19,10; --- 
Mirkovice (398) slovenská, německá, maďarská, ukrajinská 13,11; nehlásí se 

                                                 
1 Vychází se ze sčítání lidu v roce 2001 (http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/index), aktuální počet obyvatel 
mohl tedy od té doby doznat změn, které nejsou zohledněny.  
2 Celkovým percentuální zastoupením národnostních menšin je myšlen podíl těch menšin, které jsou 
reprezentovány v Radě. 
3 V obci existuje občanské sdružení Abertamy (BürgVerrein Abertham). Uskutečňuje projekty, které jsou 
financovány z Českoněmeckých fondů a má přímou spolupráci se Saskem. Tyto aktivity nejsou podporou 
národnostní menšiny v pravém slova smyslu, byť  členskou základnu tvoří i německy mluvící obyvatelstvo. 
4 V roce sčítání lidu byly v obci řeholní sestry (Školské sestry sv. Františka), které se musely v roce 2005 vrátit 
na Slovensko. Z této komunity bylo 33 sester slovenské národnosti. Zřízení Výboru by znamenalo pouze bizarní 
naplnění litery zákona. 
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Mírová (224) německá, slovenská 10,7; --- 
Nebanice (311) slovenská, německá 10,93; --- 
Nepomyšl (412) slovenská, německá 12,62; --- 
město Nové Sedlo (2639) německá, slovenská, maďarská 18,30; --- 
Oborná (336) slovenská 10,42; --- 
Okrouhlá (234) slovenská 18,38; --- 
Pernink (904) německá, slovenská, maďarská 16,92; nikdo se nepřihlásil 
Potůčky (369) německá, slovenská (vietnamská) 10,30; nezájem 
Přední Výtoň (266) slovenská, německá 12,03; nezájem 
Přehýšov (557) slovenská, německá, ukrajinská 19,21; v době sčítání lidu v obci cizinci 

pracující v podniku Dioss 
Přepychy (594) slovenská 12,79; „jde o ženy slovenské národnosti, 

jež jsou v charitním domově“ 
Rotava (3449) slovenská, německá, romská, polská, 

maďarská, ukrajinská 
10,00; „nehlásí se potřebné procento“ 

Rovná (593) slovenská, ukrajinská, německá, ruská 22,60; „nikdo se k menšinám nehlásí“ 
Rozvadov (684) slovenská, německá, (vietnamská) 12,13; nezájem 
Rožmberk nad Vltavou (333) slovenská, německá 15,62; nezájem ze strany menšin 
Rožmitál na Šumavě slovenská 12,99; --- 
Skalná (1668) německá, slovenská 12,41; nejsou registrovány 
Skorošice (797) slovenská, německá 13,68; nejsou organizace 
Sokolov (25081) slovenská, německá, romská, maďarská, 

vietnamská 
11,29, koordinátor pro komunitní 
plánování a menšiny, aktivně nepůsobí 
organizace menšin 5 

Staré Křečany (1176) německá, slovenská, maďarská, romská 11,66; „nelze určit počet národnostních 
menšin z důvodu jejich neprokazatelnosti“ 

Stříbrná (432) německá, slovenská 22,69; nezájem 
Světlík (263) slovenská 12,93; --- 
Šluknov (5658) slovenská, německá, polská, ukrajinská, 

romská, „jiná“ 
11,14; spolupráce s romským sdružením a 
vietnamskou komunitou 

Tisová, okr. Tachov, (465) slovenská, romská, maďarská 11,83; --- 
Vápenná (1272) slovenská, německá 13,92; nebyl zájem 
Velká Kraš (907) slovenská, romská, německá 10,47; --- 
Velká Štáhle (334) slovenská 16,47; --- 
Veliká Ves (268) slovenská, německá, polská, romská 11,57; výbor pro nezájem menšin zrušen  
Velké Kunětice (653) romská, slovenská 15,47; --- 
Velký Karlov (431) slovenská, ukrajinská 10,21; „obyvatelé vyzváni, nezájem“ 
Vidnava (1424) slovenská, německá, řecká 12,85; „nejsou národnostní menšiny“ 
Vilémov (1028) německá, slovenská, polská 11,77; chybí organizace, zástupci menšin 

ve výborech a komisích zastupitelstva 
Vysoká Pec (258) německá, slovenská 10,08; --- 
Žacléř (3633) německá, slovenská, polská 13,76; --- 
 

                                                 
5 Pozn. - v Sokolově má své sídlo jedna z Regionálních obcí občanského sdružení Obec Slovákov. 


