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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor ţivotního prostředí 
Ţiţkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

Usnesení 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ţivotního prostředí (dále téţ „KrÚ Vysočina, OŢP“), jako 
instančně příslušný správní orgán podle § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „správní řád“) 
 

I. Podle § 131 odst. 1 písmene a) a b) správního řádu přebírá na základě ţádosti Stanice 
Pavlov, o. p. s., Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 287 71 028, od 
obecních úřadů s rozšířenou působností Magistrátu města Jihlavy, Městského úřadu 
Telč, Městského úřadu Pelhřimov, Městského úřadu Pacov, Městského úřadu 
Humpolec, Městského úřadu Chotěboř, Městského úřadu Havlíčkův Brod, 
Městského úřadu Ţďár nad Sázavou, Městského úřadu Nové Město na Moravě, 
Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, Městského úřadu Velké Meziříčí, 
Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Městského úřadu Třebíč a Městského úřadu 
Moravské Budějovice správní řízení o žádosti o stanovení odchylného postupu 
podle § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějších 
zněních (dále jen „zákon o ochraně přírody“) v územních obvodech uvedených 
obecních úřadů s rozšířenou působností. 

II. Podle § 140 odst. 1 správního řádu spojuje správní řízení uvedená ve výroku I. 

 
 
Odůvodnění: 
 

Ke KrÚ Vysočina, OŢP byla dne 15. 10. 2012 doručena ţádost Stanice Pavlov, o. p. s., Pavlov 
54, 584 01 Ledeč nad Sázavou dle § 131 odst. 1 správního řádu o převzetí výše uvedených 

správních věcí. Podle názoru KrÚ Vysočina, OŢP je u osmi obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností pro převzetí věcí splněna podmínka podle § 131 odst. 1 písmeno b) správního řádu 
– účastníky řízení jsou všechny obce ve správních obvodech jmenovaných obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností (§ 71 odst. 3 zákona o ochraně přírody). Vzhledem k rozsahu 
poţadované činnosti a skutečnosti, ţe o činnost ţádá záchranná stanice ţivočichů, je podle 
názoru KrÚ Vysočina, OŢP naplněna podmínka § 131 odst. 1 písmeno a) správního řádu o 
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neobvyklosti takových řízení. Jako vhodné se atrahování uvedených věcí jeví i z důvodu 
jednotnosti stanovení podmínek v rozhodnutí ve věci samé. Účastníci nebudou tímto 
rozhodnutím zatíţeni víc, neţ kdyby k němu nedošlo (§ 131 odst. 6 správního řádu).  Převzetí 
uvedených věcí KrÚ Vysočina, OŢP je zároveň naplněna podmínka § 140 odst. 1 správního 
řádu o důvodech pro společné řízení – v ţádostech se jedná o jediný předmět řízení a zároveň 
spojením věcí nenastane újma účastníkům řízení ani toto spojení nemůţe mít dopad na práva 
nebo oprávněné zájmy účastníků řízení.  
 
KrÚ Vysočina, OŢP je kompetentní rozhodovat na území Kraje Vysočina s výjimkou chráněných 
krajinných oblastí (zde s výjimkou CHKO Ţelezné hory a Ţďárské vrchy). 
 
KrÚ Vysočina, OŢP po převzetí uvedených správních věcí bude disponovat podklady pro 
rozhodnutí, o nichţ předpokládá, ţe je nebude třeba doplňovat. Účastníci řízení mají moţnost do 
30 dnů ode dne doručení tohoto přípisu vyjádřit se podle § 36 odst. 3 správního řádu 
k podkladům pro rozhodnutí popřípadě v téţe lhůtě vyuţít dalších procesních oprávnění podle 
správního řádu. 
 
 
 
Poučení o odvolání:  
 
Proti výroku I. se lze podle §§ 83 odst. 1 a 72 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne 
doručení usnesení k Ministerstvu ţivotního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, odboru ţivotního prostředí.  Odvolání nemá odkladný účinek. Proti výroku II. se podle 
§ 72 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 140 odst. 4 správního řádu nelze odvolat.  
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
 
Mgr. Dana Vacková, v. r. 
úředník odboru ţivotního prostředí 
 
 
 
 
 
 
Dle § 131 odst. 7 správního řádu se změny příslušnosti podle § 131 odst. 1 a odst. 2 písm. a) 
správního řádu oznamují veřejnou vyhláškou. 
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Rozdělovník 
 
Doručenkou do vlastních rukou 

   Stanice Pavlov, o. p. s., Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

 
Datovou schránkou 
   všechny obce Kraje Vysočina kromě obcí celým svým obvodem v CHKO 
 
 
Dále obdrţí občanská sdruţení: 
 
Datovou schránkou 
   ČSO, Úvoz 23, 586 01 Jihlava 
 
Doručenkou  

ČSOP Jihlava, Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava 
ČSOP Vysočina, Boţeny Němcové 564, 589 01 Třešť 
ČSOP Dalečín, Dalečín 139, 592 41 
ČSOP Kněţice, Kněţice 109, 675 21 Okříšky 
ČESON, Špirkova 528/2, 142 00 Praha 2 – Kamýk 

 
Dále na vědomí obdrţí: 
 
datovou schránkou: 

Magistrát města Jihlavy, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Telč, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Pelhřimov, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Pacov, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Humpolec, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Chotěboř, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Ţďár nad Sázavou, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Třebíč, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor ţivotního prostředí 
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor ţivotního prostředí 
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