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U S N E S E N Í
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako nadřízený orgán ochrany 
přírody podle ust. § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. 
a) správního řádu právnické osoby Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice IČ: 60076658,  r o z h o d l podle ust. 
§ 131 odst. 1 písm. c) správního řádu 

p ř e v z í t 
podle ust. § 77 odst. 1 písm. f) správního řádu  vyjádření orgánu ochrany přírody 
k projektu pokusů podle ust. § 16a odst. 1 písm. h) zákona č. 246/1992 Sb., zákona na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů pro projekt „Komplexní 
průzkum parazitofauny hlodavců čeledí Muridae a Arvicolidae na území ČR – interativní 
přístup“ namísto věcně a místně příslušných orgánů ochrany přírody  obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností dle ust. § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: Městského úřadu Blovice, Domažlice, Horažďovice, 
Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Přeštice, Rokycany, Stod, 
Stříbro, Sušice, Tachov a Magistrátu města Plzně. 

O d ů v o d n ě n í
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích požádala dne 3. 9. 2021 Krajský úřad 
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, o atrakci (vztažení kompetence) vyjádření 
orgánu ochrany přírody k projektu pokusů pro projekt „Komplexní průzkum 
parazitofauny hlodavců čeledí Muridae a Arvicolidae na území ČR – interativní přístup“, 
který má probíhat na různých lokalitách na území Plzeňského kraje ve správní 
působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností: Blovice, Domažlice, 
Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Přeštice, 
Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov a Magistrátu města Plzně. 
Důvodem žádosti o atrakci je skutečnost, že odchyt hlodavců bude probíhat na 
správním území všech úřadů obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji. Jedná se 
tedy o situaci, na kterou se vztahuje ust. § 131 odst. 1 písm. c) správního řádu, kde je 
uvedeno: „Nadřízený správní orgán může na podnět příslušného správního orgánu 
nebo na požádání účastníka věc usnesením převzít místo podřízeného správního 
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orgánu a rozhodnout jako správní orgán nižšího stupně u věci, u níž lze mít důvodně za 
to, že výrazně ovlivní právní poměry účastníků ve správních obvodech více podřízených 
správních orgánů.“ Záměr odchytu hlodavců se dotýká správních území všech obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností mimo velkoplošných zvláště chráněných území a 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, považuje žádost Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích za oprávněnou a vztažení si kompetence ve věci 
vyjádření k projektu pokusů za účelné. V případě vyjádření krajského úřadu je 
vyloučena možnost, že podřízené správní orgány ochrany přírody se vyjádří 
protichůdně ve věcně stejné záležitosti.  

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního 
řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí 
podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. 
Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody

podepsáno elektronicky

Rozdělovník 
Datovou schránkou do vlastních rukou obdrží účastník řízení
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České 
Budějovice
Datovou schránkou s žádostí o vyvěšení na úřední desce (§ 25 správního řádu) po 
dobu 15 dnů obdrží
Městský úřad, odbor životního prostředí: Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský 
Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice, 
Tachov
Magistrát města Plzně 
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