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C.j.: S-MHMP 493289/2009/0ST/No

USNESENÍ

V Praze: 11.12.2009

Magistrát hI.m. Prahy odbor stavební jako odvolací orgán príslušný podle ustanovení
§ 8] odst. 3 písmo a) zákona C. ] 31/2000 Sb., o hlavním meste Praze, ve znení pozdejších
predpisu a podle ustanovení § 89 odst. I zákona C. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen správní rád), v odvolacím rízení vedeném pod c.j. S-MHMP
493289/2009/0ST/No ve veci zmeny rozhodnutí o umístení stavby a využití území
"ZOO Praha Africký dum a chovatelské zázemí", vydané odborem výstavby a územního
rozhodování Úradu mestské cásti Praha 7 pod c,j. MC P7 1931 ]/2009/0VlLub, SZ
601/05/37655-ob./Lub dne 14.4.2009:

vyve~eno dne:
5-1 /:Jl. o')-

poznámka:~

ÚREDNioeSKA
SeJmuto dne:

4~ ./1. ,fo

I.
podle ustanovení § 45 odst. 2 správního rádu

vyzývá
navrhovatele k doplnení podkladu o závazné stanovisko

oru ochrany prostredí Magistrátu hI.m. Prahy k posouzení zámeru
z hlediska krajinného rázu (§ 12 zákona C. ] 14/]992 Sb.).

a zároven
II.

stanovení § 64 odst. ] písmo a) ve spojení s ustanovením § 93 odst. 1 správního rádu
prerušuje odvolací rízení do 30.3.2010.

Oduvodnení:

Úrad mestské cásti Praha 7 odbor výstavby a územního rozhodování, vydal dne
]4.4.2009 rozhodnutí citované ve výroku. Proti tomuto rozhodnutí podali odvolání úcastníci
rízení Jirí Práda a Mestská cást Praha - Troja. Odvolací orgán v odvolacím rízení zjistil, že
k zámeru 'vydal souhlasné stanovisko odbor ochrany prostredí, Magistrátu hI.m. Prahy
pod c,j. MHMP-] 4] 845/2005/1 /OOPNI dne 2.8.2005. Pod bodem 7 obsahuje
toto stanovisko "seznatelný záver" z hlediska ustanovení § 12 zákona C. 114/1992 Sb.,
o ochrane prírody a krajiny. S úcinností od 1.1.2007 se dotcené orgány vyjadrují v souladu
s ustanovením § 149 správního rádu a zákonem C. ] 86/2006 Sb., formou závazného
stanoviska. Protože rozhodnutí odvolacího orgánu musí být v souladu s právním a skutkovým
stavem platným v dobe vydání rozhodnutí, nikoli v dobe podání žádosti, je nezbytné doplnit
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podklady o závazné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny k posouzení zámeru
z hlediska krajinného rázu, vydané podle ustanovení § [49 správního rádu. Lhuta k doplnení
podkladu je 'primerená vzhledem ke lhutám pro vydání závazného stanoviska. Nebude-Ii

návrh ve stanovené lhute požadovaným zpusobem doplnen, rozhodne odvolací orgán
podle predloženého spisového materiálu.

Poucení o odvolání:

Proti tomuto usnesení se podle ustanovení § 78 odst. 3 správního rádu mohou
úcastníci rízení odvolat ve lhute 15 dnu ode dne dorucení usnesení k Ministerstvu pro místní
rozvoj podáním u Magistrátu hl.m. Prahy odboru stavebního, Jungmannova 29, Praha I.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný úcinek.

Ing. Ivana S o u r a lov á
reditelka odboru

Rozdelovník N:
A. Úcastníci rízení:

a) úcastníci rízení podle § 27 odst. I správního rádu (na dodejku):
I) ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

b)úcastníci rízení podle § 27 odst. 2 správního rádu (verejnou vyhláškou):
2) MHMP-OST - úrední deska s žádostí o zverejnení na úrední desce po dobu 15 dnu
3) ÚMC Praha - Troja - úrední deska s žádostí o zverejnení na úrední desce po dobu 15 dnu

a podání zprávy o zverejnení.

B. MHMP - na vedomí:
1ú OST/O I-No

2) OST/O [-Kr
3) OST/03-Jr
4) OST/03-My
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